Vrijdag 26 augustus 2022

Zegen
Vandaag hebben we
elkaar de zegen van
God meegegeven.
Voor elk kind is
gebeden en we
geloven dat de
Here Jezus ons
nooit alleen laat.

Feest!

Bij Hem is onze

Vandaag is de dag: tante
Theresa is jarig en komt terug
naar huis!

bereikt!

bestemming

De hele familie zit bij elkaar: Tom leest zijn boek uit, Tineke blaast ballonnen op, vader hangt de
slingers op en moeder maakt schoon in huis. Zonder dat iemand het doorheeft, verdwijnt Vriend. Ze
beginnen te roepen en te zoeken, maar de hond is verdwenen. Na een tijdje horen ze ineens
hondengeblaf, het is Vriend! Samen met… tante Theresa!
Theresa vindt de versiering prachtig en zij is helemaal
verrast. De familie en Gerda praten over de dingen die zij
hebben geleerd en meegemaakt de afgelopen week.
Tante Theresa herinnert iedereen eraan
dat er dingen gebeuren die soms niet
leuk zijn of waar je bang of verdrietig
van wordt. Je moet dan niet vergeten
dat de Here Jezus er is en voor je
zorgt. Tante Theresa leest een verhaal
voor uit de Bijbel.
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Jezus houdt van jou!
Niet alle mensen zijn blij met Jezus. Sommigen snappen niet waarom Jezus zo aardig
is tegen mensen die verkeerde dingen doen.
Jezus vertelt verhalen om het uit te leggen. Als iemand honderd schapen heeft en er
is één schaap kwijt, dan zoekt hij net zo lang totdat hij het ene schaapje gevonden
heeft. Er wordt feest gevierd als het schaapje teruggevonden is. Zo is er ook feest in
de hemel als iemand Ja zegt tegen Jezus en wil doen wat hij zegt. Jezus heeft er alles
voor over om jou en mij te zoeken en te vinden!

Help je mee?
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 of scan
de QR-code.

@kinderfeestweek

Op de foto!
Ben jij ook op de foto geweest? Bekijk ze op de website!
Elk jaar hebben we fotoshoots met de kinderen, waarbij ze met hun favoriete toneelspeler op de
foto mogen. Kijk op:

www.kinderfeestweek.nl
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