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Kinder Nieuwsbrief   
Hallo allemaal, 
Hier weer een kindernieuwsbrief. Het is komende zondag Pinksteren. Daarom natuurlijk een duif om te 
knutselen. En natuurlijk het verhaal wat bij deze zondag hoort.  
 
Veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt! 
Tips en tops kun je kwijt op kerkblad@kerkenindelaurens.nl  
 
Hartelijke groet, 
Carola Scholten 
 

 
BIJBELVERHAAL   
Vol van de geest  
De leerlingen zitten samen in huis. Ze zijn nog vol van alles wat er is gebeurd. Jezus leeft! Ze hebben het 
zelf gezien. Ook hebben ze gezien dat Jezus naar de hemel ging. Vlak daarvoor zei Jezus dat ze moesten 
wachten op wat komt. Maar wachten is lastig. Zeker als je niet precies weet waar je op moet wachten. En 
ook als er om het huis heen feestgeluiden klinken.  
Het is Pinksteren. Buiten het huis van de leerlingen is het druk. Mensen lopen heen en weer en versieren 
de straat. Er klinken blije stemmen in verschillende talen. Mensen zijn van overal gekomen om het feest te 
vieren. Het maakt niet uit dat ze elkaars woorden niet kunnen verstaan. Ze verstaan elkaars feestgevoel.  
Het was zo stil in het huis van de leerlingen. 
Maar dat verandert. Er klinkt een geluid als 
van de wind. Het geluid vult de kamer. Het 
laat de muren en de grond trillen. De 
leerlingen voelen het vanbinnen. Een soort 
van vlammen dansen door de ruimte. Ze 
geven de leerlingen een stem. Ze laten hun 
stem steeds harder horen. Ze roepen door 
elkaar heen.  
‘Wat gebeurt daar?’ De mensen buiten 
kijken elkaar verbaasd aan. Ze kijken bij de 
leerlingen naar binnen. Ze luisteren met 
verbazing naar wat de leerlingen zeggen. 
Want iedereen kan het verstaan, ook al 
spreken ze niet de taal van de leerlingen. 
‘Hoe kan dat nou?’ Ze begrijpen er niets 
van.  
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Petrus stapt naar voren. De mensen zijn stil en kijken hem aan. Dan begint Petrus vol vuur te vertellen. 
‘God heeft gezegd dat dit zou gebeuren’, zegt Petrus. ‘Hij heeft gezegd dat er wonderen zullen zijn en dat 
we een kijkje in de toekomst krijgen. Hij heeft gezegd dat iedereen die zijn hart opent voor God, gered zal 
worden!’  
Petrus vertelt de mensen dat Jezus leeft. Dat de dood het niet gewonnen heeft. Nu kan het feest beginnen! 
 
 

Gebed: 
God, wij bidden dat uw Geest, wind door de kleren, vuur uit de hemel, 
ons aan mag raken. 
Dat wij, net als de leerlingen, op mogen staan, 
om een huis te bouwen dat gastvrij is, 
warm van liefde, open voor iedereen. 
Een huis met mensen uit de hele wereld, 
allemaal zussen en broers. 
Een huis met een open dak waardoor uw Geest kan waaien, 
die vrede en liefde brengt voor iedereen. 
Amen 
 
 

Pinkster-Speurtocht voor kinderen 
 
Op zondagmiddag 23 mei, 1e Pinksterdag, zijn jullie van harte welkom om mee te doen aan de Pinkster-
Speurtocht. We beginnen om 14.00 uur bij de voordeur van de Laurenskerk.  
 
Met Pinksteren vieren we dat de leerlingen van Jezus de heilige Geest kregen. Wat is dat?  
 
Misschien zou je kunnen zeggen: de leerlingen kregen de kracht om verder te gaan en net als Jezus in 
liefde te leven. 
 
Als we denken aan de Geest dan is het  
als een vuur dat brandt,  
als de wind die door onze haren waait,  
als een duif die met vrede rondvliegt… 
 
Het is een goede dag om buiten te zijn! 
Komen jullie ook? 
 

Pinksterduif: 
Als je op onderstaande link van Youtube klikt dan laat meester Richard je zien hoe je makkelijk een duif kan 
vouwen.  
https://www.youtube.com/watch?v=W9OTxWpoxA0  
 

Een andere manier om een duif te maken is:  
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Knutselen:  
Maak een feestelijke Pinksterslinger.  
Benodigdheden: schaar, viltstiften of kleurpotloden, lint.  
Kleur de plaatjes, knip ze uit en hang ze in de goede volgorde aan elkaar. Hang onderaan een belletje. Als 
de slinger in de wind hangt hoor je elke keer een zacht geklingel. 
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