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Vandaag is de laatste dag van
de Kinderfeestweek 2019.
We
hebben enorm genoten van
deze week. Een groot spekta
kel
dat we vandaag groots afsl
uiten
met hutten bouwen. Geniet
van
de foto’s op kfw2019.nl

Elk jaar maken we
fotoshoots met de
kinderen, waarbij ze
met hun favoriete
toneelspeler op de foto
mogen. We verzamelen
de foto’s op de website:
kfw2019.nl/fotoshoot

fotoshoot met koningin Esther

Jolien (8)
“De Kinderfees
tweek is super
leuk en de leid
ing ook. Danse
n
vind ik het alle
rleukste!”

de waarheid
is gevonden
Koningin Esther geeft voor
de tweede keer een etentje
voor de koning en Haman.
Nu wil de koning graag
weten wat haar vraag is.
Als Esther hem vertelt
dat haar volk uitgeroeid
zal worden schrikt de
koning. Wie heeft dat
gezegd?! Als Esther
Haman aanwijst is de
koning vreselijk boos!
Haman wordt direct
gearresteerd.
Maar de wet
is de wet
en kan niet
veranderd
worden.

Mordechai mag
zeggen wat er moet
gebeuren. Alle joden
krijgen een brief waarin
staat dat op de dag dat
ze worden aangevallen
zich mogen verdedigen.
Zo worden ze gered! Mordechai krijgt de baan van
Haman en mag het paleis
inkomen wanneer hij
maar wil.
God heeft hen
gered en het is
feest in het land,
de waarheid is
gevonden!

MEE HELPEN

De Kinderfeestweek is een
vrijwilligersorganisatie die
volledig afhankelijk is van
sponsors, vrienden en heel
veel vrijwilligers (± 300).
Zij helpen ieder jaar mee
om er weer een succes
van te maken.

Wil je ook meehelpen om er
volgend jaar weer een groot
succes van te maken? Steun
ons door een eenmalige
of maandelijkse gift via
NL 51 INGB 0008 5088 15.

mysterie ontdekt,
waarheid gevonden
Agent P. heeft de waarheid
gevonden. Hij heeft samen met
de kinderen ontdekt dat Jezus de
weg, de Waarheid en het Leven
is. Hij wil daar nog veel meer over
leren. Hij heeft ontdekt dat God
van hem houdt, hem kent en altijd
bij hem is. Wat een mooi
nieuws! Toch blijft één
ding moeilijk, zijn naam,
wat betekent toch
die P? Maar dan
gebeurt er iets
bijzonders, iemand
heeft ontdekt dat
Agent P. een prachtige
naam heeft: Petrus!
Wat is Agent P. eh….
Petrus blij!! Nu hangt
er een prachtig bordje
op zijn deur: Agent
Petrus. Vindt altijd de

nagenieten? kfw2019.nl

Waarheid!

Pop (4)
“Ik ben dit jaar voor
het eerst op de
kinderfeestweek...”
;)

Yara (7)
“Ik vond het heel leu
k om mee
te doen met ‘poppe
nspelen’.
En vandaag gaan w
e hutten bouwen,
dat vind ik ook heel
leuk!”

