
e-mail Kindernevendienst  

Het thema van ons 40 dagen project dit jaar was: ‘Een teken van leven.’   

 

Voor onze kindernevendienst hebben we 

bedacht om alle kinderen van 

Damsterboord een e-mail te sturen. 

Daarmee konden ze thuis toch ons project 

tot en met Pasen blijven volgen. En wij 

konden de kinderen zo elke week een 

teken van leven sturen.    

 

 

We hebben het verhaal gevolgd van Mozes en Aäron, hoe ze uiteindelijk de farao hebben kunnen 

overtuigen om de Israëlieten te laten gaan. In dit verhaal wordt meerdere keren verteld van 

tekens van leven die God heeft gegeven.  

Het begint met Mozes die de stem van God hoort. God zegt dat zijn naam is: Ik ben die er zijn 

zal. Hiermee zegt God tegelijk dat hij er nu is en ook dat hij er in de toekomst zal zijn. 

In onze tijd kun je zien dat God er nog steeds is, ook wanneer er een ramp gebeurd. Juist nu zie 

je mensen die andere mensen een handje helpen. Zo laat God zien dat hij er is; doordat mensen 

elkaar helpen. En we hoeven niet te wachten op een wonderlijke opdracht van God. Wanneer je 

een ander helpt, laat je zelf zien dat God er is.    

Naast het verhaal van de bevrijding uit Egypte, was er voor Palmzondag natuurlijk het verhaal 

van de intocht van Jezus in Jeruzalem. En met Pasen het verhaal van de opstanding. 

Behalve de verhalen hadden we ook allerlei andere dingen om mee te sturen bij onze 

kindernevendienst-e-mail; knutsel-bladen, 40-dagen boekje, kleurplaten, uitleg 

Palmpasenstokken maken, liedjes, enz.  

We vinden het heel jammer dat we elkaar niet in de kindernevendiensten konden zien en 

spreken, maar een Paas-kaartje via de gewone post vonden jullie ook leuk. Bedankt voor jullie 

leuke reacties! 

Ook nu we niet samen in de kerk konden zitten, is het toch echt Pasen geworden. En Pasen is 

ook de afsluiting van ons 40 dagen project. 

Ons project is wel afgelopen, maar tekens van leven blijven altijd. Zolang we nog niet gewoon 

naar de kerk kunnen, blijft de kindernevendienst ongeveer om de week een e-mail sturen naar 

alle kinderen van Damsterboord.  

 


