Kindernieuwsbrief Vrijdag 8 januari 2021

Hallo allemaal,
Jawel de scholen zijn weer begonnen en jullie moeten allemaal vast thuis schoolwerk
doen. Lijkt mij best lastig om te doen. Sterkte en vooral heel veel succes.
Deze week in de nieuwsbrief natuurlijk het Bijbelverhaal van zondag, iets te knutselen en
wat tips voor buiten.
Ik wens jullie weer veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt!
Hartelijke groet.
Carola Scholten

Bijbelverhaal:
Het begin
Lang, heel lang geleden was er een profeet. Die profeet schreef in een boekrol: ‘In de
woestijn roept iemand dat de Heer eraan komt.’ Het is nu al lang geleden, dat de profeet
dat schreef. Maar vandaag staat er iemand in de woestijn. Hij heet Johannes.
Hij roept: ‘De Heer komt eraan! Ik ben zijn boodschapper, net zoals de oude profeet al
heeft voorspeld.’
‘Luister mensen’, zegt Johannes. ‘Stop met waar je mee bezig bent. Kom met mij mee
en begin opnieuw.’
Veel mensen gaan met Johannes mee. Ze willen hun
leven veranderen.
Daar staan ze, langs de kant van de rivier de Jordaan.
Johannes staat al midden in het
water. ‘Kom’, zegt hij; ‘Dan doop ik je. En als je weer
bovenkomt, dan ben je schoon.
Een nieuw begin.’
Een voor een gaan de mensen het water in. Johannes
pakt ze bij hun schouders vast. De mensen laten zich
achterovervallen. Ze gaan helemaal kopje onder. Maar ze
zijn niet alleen. Johannes helpt ze overeind. ‘De Heer is bij
je’, zegt hij. Het water in de Jordaan is geen schoon water.
Het is niet een sopje dat alle viezigheid wegwast. En toch
voelen de mensen zich schoner als ze het water uitkomen.
Johannes zegt: ‘Ik doop jullie met water. Maar er komt iemand na mij. Hij zal jullie
dopen met de heilige Geest.’ Johannes vertelt over Jezus. ‘Ik ben zelfs niet goed genoeg
om zijn schoenen uit te doen’, zegt hij.
En juist die Jezus komt naar Johannes toe. Hij gaat, bij de andere mensen, langs het
water staan. ‘Ik wil dat je mij doopt’, zegt hij tegen Johannes. Hij stapt het water in en
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laat zich achterovervallen. Johannes helpt hem weer overeind. Dan scheurt de hemel
open. Een duif vliegt naar Jezus toe en gaat op zijn schouder
zitten. Uit de hemel klinkt een stem: ‘Jij bent mijn lieve Zoon, jij maakt me blij.’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebed:
Goede God,
Elke keer als er iemand lacht,
als een ruzie goed gemaakt wordt,
als er iemand getroost wordt,
als mensen aardig en geduldig zijn,
elke keer als dat gebeurt,
dan is het of de hemel een stukje opengaat.
Alsof we een glimp van U zien.
Help ons om goed te kijken God.
Amen

Knutselen
https://www.youtube.com/watch?v=W9OTxWpoxA0\
Als je op bovenstaande link klikt dan kun je zien hoe je een duif kan vouwen van papier.
Veel plezier daarmee
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Tips voor buiten
Nu het winter is en het wat kouder is mogen we de vogels niet vergeten en daarom hier
hoe je een vogelvoerhuisje kan maken. De inhoud is hetzelfde als een vetbol, maar dan in
een ander jasje.

Wat heb je nodig:










Een leeg melk-/yoghurt- of sappak van 1 liter
Schaar of mesje
Stevig (decoratief) tape
Gaatjestang
IJzerdraad
Tangetje
Pakje frituurvet
Winterstrooivoer voor vogels
Takjes

Kinder-Nieuwsbrief Kerken in de Laurens, 08-01-2021

Zo maak je zelf een vogelvoerhuisje:
Knip/snij het lege pak door midden om daarna het onderste gedeelte in de lengte te
halveren (zie foto).
Knip vanuit het midden ongeveer 2 cm richting bodem. Knip daarna, zowel naar links als
naar rechts, schuin naar beneden zodat je de vorm van een huisje krijgt (zie foto).
Vouw de flappen langs de schuine gedeeltes en zet ‘het dak’ vast met stevig tape. Beplak
daarna de buitenkant met tape of versier het eventueel op een andere manier.
Breng met de gaatjestang in het dak twee gaatjes aan. Hier haal je het ijzerdraad
doorheen wat dient als hangsysteem.
Nu kan het huisje gevuld worden met vetbol vulling (recept via Natuurmonumenten)
Vetbol vulling dit heb je nodig:


ongezouten frituurvet
een (steel-)pannetje
 kartonnen bakje (leeg melkpak)
 touwtje om de vetbol mee op te hangen
Zo vul je zelf je vogelvoerhuisje:







Verhit het frituurvet in een pannetje totdat het smelt.
Haal de pan van het vuur af. Doe het vogelzaad erbij. Roer goed!
Vul je huisje.
Nadat het huisje is gevuld, prik je een stokje in het voer wat als staander dient voor de
vogels en daarna laat je het geheel goed uitharden.
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