
de koning  
kan niet slapen
Haman is erg boos! Mordechai 
wil niet buigen voor hem en wil 
hem nu echt kwaad doen. Zou 
hij Mordechai te pakken mogen 
nemen? Hij gaat naar de koning 
ook al is het heel erg laat.

Maar ondertussen in het paleis, 
kan de koning niet slapen. Hij laat 
voorlezen uit de geschiedenis-
boeken van zijn land. Hij hoort 
het verhaal dat Mordechai ervoor 
gezorgd heeft dat de twee slechte 
lijfwachten werden gearresteerd. 
De koning vraagt of Mordechai 
daar ooit voor  
beloond is. Hmmm… nee,  
eigenlijk niet. Dan ziet hij 
Haman en vraagt hem wat hij 
zou doen voor een man die de 
koning wil bedanken. Nou dat 
weet Haman wel, hij denkt 
dat het over hemzelf gaat.

Maar even later loopt Haman voor 
het paard van de koning met Mor-
dechai erop en roept: 

“Kijk dit gebeurt er met een man 
die de koning wil eren en 
bedanken!”
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Op dondersdag gaan de kids in 
een lange sliert naar het kruis, 
bovenop de heuvel op het  
Ballonveld. Een bijzonder 
moment, waar we de kinderen 
uitleggen dat de Here Jezus 
voor ons gestorven is. 

Morgen hutten 
bouwen! 
De oudste 2 groepen bouwen 
met hout, dus neem je hamer 
mee! Het programma is mor-
gen om 16.15 afgelopen

neem een
hamer mee



kerstfeest in de zomer?!?
Agent P. heeft al veel ontdekt. In 

de bijbel staat dat Jezus de waar-

heid is, maar de agent denkt zelf 

ook al veel te weten: Kerst gaat 

over de kerstboom en Pasen, 

over de Paashaas natuurlijk.  

Maar dan komt Professor  

Sorkale en legt uit dat het toch 

een beetje anders zit. Kerst gaat 

over de geboorte van Jezus en 

met Pasen denken we eraan dat 

Jezus is gestorven, maar ook 

weer opgestaan! Waarom? 

Omdat hij van ons houdt, 

Jezus kent onze naam.  

Ook de naam van Agent P. 

Maar hoe kan dat?  

Niemand kent zijn naam…  

P. is gewoon P. of toch niet?

Dorien (10),  

Shannah (11) en Anna (10)

“Wij vinden verftikkertje het allerleukste van 

de Kinderfeestweek! En we hopen dat we 

vanmidag mogen lasergamen. Onze tweede 

en derde keus is bloemwerk en dansen.” 

Naomi, Ruth en Mikal “Wij leiden een groepje (Groen) met  tien kids. We vinden het oprecht leuk om de kinderen blij te maken!”  Naomi: “Als ik ze dan met zo’n big smile zie dan denk ik echt, ahhh...”

Vul voor morgen 
een schoenendoos
Vergeet morgen niet om een 
schoenendoos mee te nemen 
voor de kinderen. We willen 
graag uitdelen, nadat we een 
week lang mochten genieten 
van plezier maken.


