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Kindernieuwsbrief vrijdag 7 mei 2021 
Hoi allemaal, 
Natuurlijk ook deze week een Bijbelverhaal. Zondag is het Moederdag, vorige week hadden we al 
een knutselidee in de Nieuwsbrief. Daarom deze week een idee voor zaaien. Als je daarbij nog 
zaadjes nodig hebt stuur dan een mail naar mij. Ik heb nog heel veel moestuintjes die jullie mogen 
gebruiken. Bellen naar mij mag ook: 010 2203651 
Ik wens jullie weer veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt! 
Als jullie zelf een tip hebben wat in de nieuwsbrief zou kunnen dan kan je die sturen naar 
kerkblad@kerkenindelaurens.nl 
 
Hartelijke groet, 
Carola Scholten 
 
 

Bijbelverhaal:  
Liefde blijft bestaan 
Jezus en zijn vrienden zitten aan tafel. Ze zijn er allemaal: Petrus, Andreas, Johannes, Judas… 
Ze praten, ze eten en drinken. Ze geven elkaar het brood door en de beker wijn. 
En dan gebeurt er iets. Jezus houdt Judas een stuk brood voor. Hij kijkt hem aan. ‘Doe maar 
meteen wat je van plan bent’, zegt hij. 
Judas zegt niets terug. Hij pakt het brood aan en gaat weg. 
Hij moet zeker nog iets kopen, denken de andere leerlingen. Of misschien brengt hij wat geld naar 
de armen, dat kan ook. 
Maar Jezus weet wat Judas gaat doen. Hij zegt: ‘Lieve vrienden, ik ben niet lang meer bij jullie. Ik 
heb voor jullie gezorgd, zo goed als ik kon. Voor jullie en voor alle andere mensen. Ik heb 
verdrietige mensen getroost en zieke mensen beter gemaakt. Ik houd van jullie, zoals de Vader 
van mij houdt. En ik vraag jullie om hetzelfde te doen. Houd van elkaar, houd van andere mensen. 
Blijf leven zoals ik het heb voorgedaan. Bewaar alles 
wat ik je verteld heb. Dan zul je gelukkig zijn.’  
Even is het stil aan tafel. Dan zegt een van de 
leerlingen: ‘Gelukkig? Hoe kunnen wij nou gelukkig zijn 
als jij… als jij niet meer bij ons bent!’ 
Jezus legt een hand op zijn schouder. Hij zegt: ‘Voor 
jullie geef ik alles. Zelfs mijn eigen leven. Jullie zijn niet 
mijn knechten of mijn slaven - vrienden zijn jullie. 
Échte vrienden. Ik heb jullie uitgekozen om alles te 
doen wat ik ook gedaan heb. Zorg voor andere 
mensen, wees een hulp voor mensen die je nodig 
hebben. Breng liefde in de wereld. Geloof me: Elke keer dat je dat doet, ben ik erbij. En als je het 
moeilijk vindt, dan vraag je God om hulp. Hij zal je helpen om mijn liefde te laten voortleven.’ 
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Zwijgend eten de vrienden verder. Ze denken aan alles wat Jezus gezegd heeft. En een hele tijd 
later, als Jezus gestorven is en ze het lege graf hebben gezien, denken ze er nog steeds aan. Af 
en toe gebeurt het, dat Jezus na zijn opstanding weer even bij hen is. 
Maar ook heel vaak is hij er niet. Dan vertellen de vrienden elkaar over alles wat Jezus 
gedaan heeft. Over wat hij zei over liefde, zorgen voor elkaar. En heel voorzichtig, 
stapje voor stapje, proberen ze te doen wat Jezus ook heeft gedaan. Zo blijft zijn liefde 
altijd bestaan. 
 
 

Gebed 
Goede God, 
dank U wel dat wij hier samen mogen zijn. 
Dank U dat U bij ons bent en dat U voor ons 
wilt zorgen. 
Is er gevaar? U bent bij ons. 
Zijn we bang? U laat ons niet alleen. 
Zijn we verdrietig? U troost ons. 
Heer, 
wilt U bij ons blijven en ons helpen 
om U te blijven volgen 
en te leven zoals U dat van ons vraagt? 
Laat ons zien 
hoe wij anderen kunnen helpen. 
Wees bij ons, 
bij alles wat we doen, denken en voelen. 
Amen 

 

Knutselen 
Jezus zorgde goed voor andere mensen. En hij zei tegen zijn vrienden: ‘Wat ik doe, dat kunnen 
jullie ook gaan doen.’ Op zondag is het Moederdag en gaan jullie vast hele lieve dingen voor je 
moeder doen. Bijvoorbeeld een ontbijt maken. ‘Zorgen’ kan ook zijn dat je iemand iets leuks geeft. 
Daarom een bloem die je kan knutselen.  
Tip: gebruik glitter om een mooi feestelijk effect te hebbe. Je kan ook hartjes vouwen van papier 
en die op de bloem plakken. Kijk voor vouw instructies op 
https://www.youtube.com/watch?v=78iPqb5PS8E 
Nodig: kleurpotloden, stiften, glitter, lijm; eventueel kleine vouwblaadjes 

https://www.youtube.com/watch?v=78iPqb5PS8E
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Zaaien 

Ik heb thuis heel veel moestuintjes van de supermarkt. Druk ben ik bezig met kijken of alles al 
opkomt en of ik al moet verpotten. 
Ik vind groente die ik zelf heb gekweekt altijd lekkerder. Zo lust ik ineens wel radijs. 
Tips om zelf te zaaien: 

 Maak gebruik van een eierdoos. Doe in elk holletje wat aarde en leg daar een radijs zaadje 
op. Als de plantjes al een beetje gegroeid zijn kun je ze verpotten naar een grotere pot en 
worden de radijsjes ook een stuk groter.  

Radijs zaaien buiten: 

 Je kunt ze het best in het voorjaar, vanaf april/mei, zaaien wanneer er geen nachtvorst 
meer is. ... 

 Later starten kan ook, maar ze smaken minder lekker als ze bij hoge temperaturen groeien. 

 Op een zonnige plek zaai je de zaden in rijen op 1 cm diepte en minimaal 5-10 cm afstand 
van elkaar. 

 
Tuinkers: 
 
Tuinkers kun je heel goed op een laagje watten zaaien. Leg de watten in een ondiep schaaltje, 
pluk ze wel een beetje uit elkaar zodat het niet zo’n dikke vaste laag wordt. 
Spray ze een beetje nat, strooi de zaadjes erover uit en zet in de vensterbank. 
Nu wachten op wat er gaat gebeuren….. 
Als de plantjes ongeveer 5 cm hoog zijn kun je ze afknippen en lekker op brood met kaas 
doen. Of door de sla. 
 
Als je moestuintjes wil hebben, bel mij gerust even (010 2203651). Ik heb er nog heel erg veel. 

 
 
 
 
 
 
 


