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Kinder Nieuwsbrief   
Hallo allemaal, 
Deze week natuurlijk een Bijbelverhaal. Omdat het zulk lekker weer is ook een wandeling 
vlakbij Rotterdam.  
Veel lees en kijkplezier 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   
Gesprek met een Samaritaanse vrouw 
Jezus en zijn leerlingen zijn op weg. Niet zomaar over de bekende wegen van Judea, maar 
in een heel ander gebied. Samaria heet dat gebied. Joodse mensen komen er niet zo graag. 
Samaritanen geloven in dezelfde God, en ze vertellen dezelfde verhalen over Abraham, 
Isaak en Jakob. Maar ze hebben een andere tempel en hele andere gewoontes. Als er een 
Samaritaan aankomt, gaan de meeste joden maar even snel aan de andere kant van de weg 
lopen. Maar Jezus niet. 
In Samaria gaat Jezus zitten bij een put. Na een tijdje komt er een vrouw om water te halen. 
‘Wil je mij ook wat te drinken geven?’ vraagt Jezus. 
De vrouw kijkt verbaasd. ‘Jij bent toch een jood?’ vraagt ze. ‘Dan wil je toch niks met mij te 
maken hebben?’ 
Jezus glimlacht. ‘Als je wist wie ik was’, zegt hij, ‘dan zou je míj om water vragen.’ ‘O ja?’ 
zegt de vrouw. ‘Je hebt niet eens een emmer! Hoe wil je mij dan water geven? Heel lang 
geleden heeft Jakob bij deze put nog water gehaald. Ben jij soms beter dan Jakob?’ 
Jezus kijkt even in de put. En dan zegt hij: ‘Wie dit water drinkt, krijgt daarna weer dorst. 
Maar als je drinkt wat ik je geef, krijg je nooit meer dorst.’  
 
‘Handig’, antwoordt de vrouw. ‘Dan hoef ik 
ook niet meer naar deze put te komen.’ 
Ze kijken elkaar, Jezus en de vrouw. Hebben 
ze het over water uit een put, of hebben ze 
het over iets anders? Na een korte stilte 
vraagt Jezus: ‘Hoe is het eigenlijk met je 
man?’ De vrouw slaat haar ogen neer. ‘Ik heb 
geen man’, antwoordt ze stroef. 
‘Je hebt gelijk’, zegt Jezus. ‘Je hebt vijf 
mannen gehad. En degene die je nu hebt, dat 
is niet echt je man.’ 
De mond van de vrouw valt open van 
verbazing. ‘Hoe weet u dat allemaal?’ roept 
ze. ‘U bent een profeet, dat moet wel. Wij 
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hebben een andere tempel dan jullie, maar we geloven in dezelfde God. En u bent zijn 
profeet.’ 
Jezus knikt. ‘Er komt een dag’, zegt hij, ‘dat mensen God écht aanbidden.’ 
‘U bedoelt... als de Messias komt?’ vraagt de vrouw. Jezus spreidt zijn armen. ‘Dat ben ik’, 
zegt hij. 

Gebed: 

 
 
 

Knutselen 
 
Passend bij het verhaal van deze week kunnen we een put maken. Een bron 
waarnaast Jezus zat en met de vrouw sprak. 
Benodigdheden: viltstiften of potloden, schaar en lijm. 
Kleur alles mooi in en knip daarna uit. Vouw de plakstrookjes om en plak ze vast aan 
de achterzijde van de grote plaat.  



 

Kindernieuwsbrief 11-06-2021 
 

 
 
Wandelen op en rond de buitenplaats Het Huys ten Donck  (6.7 km) 
De 18e -eeuwse buitenplaats Het Huys ten Donck te Ridderkerk is in de omgeving van 
Rotterdam de enige buitenplaats die compleet (huis en park) bewaard is gebleven. 
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Een prachtige wandeling over de buitenplaats en de omringende velden. 
De omliggende woonwijken worden op afstand gehouden door de links en rechts flankerende 
Donckse Velden. Deze voormalige agrarische gronden zijn omgevormd tot natuur en 
recreatiegebieden. Om het al oude Donckse bos geen concurrentie aan te doen zijn de gebieden 
heel ruimtelijk ingericht. In vrij korte tijd hebben ze zich tot een afwisselend natuurgebied 
ontwikkeld. Samen met Overbos en de rivier de Nieuwe Maas vormen ze de ingrediënten voor 
een prachtige natuurwandeling. 

Parkeren aan de Donckselaan nabij ingang Huys ten Donck. 
We wandelen ook door het park van Huys ten Donck. 
Om het park van Het Huys ten Donck te mogen betreden is een wandelkaart nodig. 
De dagkaart kost 1 euro.  Zo komt u aan een wandelkaart. 

 
 


