
Vergeving 
Moeder wil een taart maken, 
maar wat voor taart? 

Tineke raakt geïrriteerd door de 
vragen van haar moeder en loopt 
weg. Ze botst tegen Tom en ze reageren kortaf naar elkaar. Tom wil 
een goocheltruc doen op de verjaardag. Tom laat zijn trucs aan Vriend 
zien, tot hij bijna het hele huis laat ontploffen. De familie is er gelukkig 
op tijd bij. De familie beseft hoeveel geluk ze met elkaar hebben en 
hoe kortaf ze vandaag naar elkaar zijn geweest. Ze vergeven elkaar en 
dan komt Gerda binnen. Gerda vertelt de familie hoe zij zich nu 
geliefd en vergeven voelt door God, ondanks de dingen die zij heeft 
gedaan in haar leven. Tante Theresa heeft haar kennis laten maken 
met God en de Here Jezus, waar zij haar altijd dankbaar voor is. 
Gerda leest een verhaal voor uit de Bijbel over Petrus en Jezus.  
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Het kruis 
Vandaag zijn we 
gezamenlijk naar het 
kruis geweest. We 
leerden de Bijbeltekst: 
Gooi alles waar je je 

zorgen over 

maakt maar in 

Gods handen, 

want Hij zorgt 

voor je. We 
hebben onze 
zorgen bij het 

Donderdag 25 augustus 2022

LET OP! MORGEN IS HET PROGRAMMA  
OM 16:15 UUR AFGELOPEN!



Geld geleend? 
De koning merkt dat hij veel geld heeft uitgeleend, hij 
vindt het tijd dat het geld wordt terugbetaald!  
 
De man waar hij nog veel geld van krijgt, huilt en smeekt de 
koning om hem nog wat tijd te geven. De koning wil hem in de 
gevangenis gooien maar krijgt medelijden. Hij hoeft het grote 
bedrag niet terug te betalen. Dan komt de man een vriend tegen 
waar hij nog een paar muntjes van krijgt. De vriend kan het niet 
betalen, maar de man geeft geen medelijden met hem. De 
koning hoort dat, is heel boos en gooit de man alsnog in de 
gevangenis. 

Morgen gaan we hu,en bouwen! 

Neem een hamer mee! 

Groepen blauw en groen gaan met hout aan de 
slag, dus neem een hamer mee! De groepen 
geel en rood gaan aan de slag met papier en 

karton. 
 
 

www.kinderfeestweek.nl
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KINDERFEESTWEEK 2022 25 AUGUSTUS 2022

Neem morgen je gevulde 
schoenendoos mee! 
Vergeet morgen niet om een schoenendoos mee 
te nemen voor de kinderen die in armoede leven. 
We hebben een week lang genoten van plezier  

    maken, maar nu willen we graag uitdelen. Kijk  
    voor meer informatie op      
    www.schoenendoosactie.nl.

@kinderfeestweek

http://www.schoenendoosactie.nl
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