
Oordeel niet 
Familie Zomer is druk bezig met het huis versieren  
en uitnodigingen maken. 

Vrijdag komt tante Theresa thuis en dan is zij jarig! Er 
worden slingers opgehangen en het huis wordt vrolijk 
versierd. Opeens begint Vriend (de hond) te blaffen. Er 
staat een oude, onverzorgde vrouw voor de deur: 
buurvrouw Gerda. Vader kende haar nog van vroeger, hij 
zegt dat zij bekend staat als een akelige vrouw. Toch 
besluit de familie in het huis te blijven, tot tante Theresa 
thuiskomt. Ze willen verder met het organiseren van het 
feest, tot Vriend de familie naar een adressenboekje in de 
kast leidt. Ze zien dat er gek genoeg maar één naam in het boekje staat: Gerda. Uit het adresboek 
valt een kaartje. Als de rest van de familie naar buiten gaat, blijft Tom achter en hij leest het kaartje.  
Dit kaartje verwijst naar een verhaal uit de Bijbel.  

 
@kinderfeestweek 
 
www.kinderfeestweekveendam.nl 
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Verftikkertje 
Morgenmiddag is er 
verftikkertje. Een shirt 
dat vies mag worden 
is dan hééééél 
verstandig!

Dinsdag 23 augustus 2022



Bijzonder bezoek 
Jezus is uitgenodigd om bij Simon te 
komen eten. Er komt plots een vrouw 
binnen, Simon kent haar, het is Maria. 
Zij heeft veel slechte dingen gedaan, 
daar zal Jezus vast iets van zeggen! 
Maria kust de voeten van Jezus, ze huilt en 
giet dure parfum over zijn voeten. Maria is zo 
blij dat Jezus van haar houdt. Jezus weet wat 
Simon denkt en vertelt een verhaal om hem 
iets te leren. Jezus zegt dat Maria is veranderd, dat ze nu bij Jezus hoort, maar dat 
Simon zelf veel boze dingen denkt. Daar moet Simon maar eens over nadenken. 

Lasergame & concert! 
Gratis tickets zijn verkrijgbaar via 
www.stichtingafterbeat.nl 
Morgen is er weer een avond voor jongeren. Het wordt 
een gave avond. Iets voor jou? Wees erbij! 
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VUL EEN SCHOENENDOOS 
De Kinderfeestweek is altijd gratis, toch vragen 
we ook dit jaar weer of jullie iets mee willen 
nemen. 

Dat is niet voor onszelf, maar voor kinderen die 
bijna niets hebben. Wist je dat de helft van alle 
kinderen in armoede leeft?  

We gaan dozen vullen met leuke en 
nuttige spullen. Schoolspullen, 
toiletspullen en speelgoed.  
De Kinderfeestweek wil samen met 
anderen van de Schoenendoosactie 
een succes maken. Help jij ook mee? 

Wil je precies weten wat er wel 
en niet in een doos mag? Kijk 
op: www.schoenendoosactie.nl   

Vandaag waren er 171 aanmeldingen!

http://www.schoenendoosactie.nl/
http://www.stichtingafterbeat.nl
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