
 

Feestelijke afsluiting van dit seizoen “SAMEN ontdekken!” van Overstag 

Zondag 26 juni hebben we dit seizoen SAMEN ontdekken! feestelijk afgesloten. Na een zomerpauze 

starten we weer op 11 september. Het Bijbelverhaal over het verloren schaap stond deze keer 

centraal. Eén schaap dat gevonden werd gaf meer blijdschap dan negenennegentig schapen die 

altijd in de buurt zijn gebleven, hoe kan dat?  

Isaäc legde uit wat er deze keer allemaal te doen was. Je kon slingers maken voor het feest en met 

wol een schaapje maken. 

 

 

Een uitdaging bleek de zoektocht naar het 

schaap in de vorm van een escaperoom. 

Allerlei puzzels moesten worden opgelost om 

het schaap te vinden. In die hoek was het al 

gauw een drukte van belang. Door jong en oud 

werd hard gepuzzeld, uiteindelijk was er nog 

wel een extra hint nodig om alles op te lossen. 

 

 

 

Daarna kwam Arie-Pieter als herder de zaal binnen en vertelde hij hoe blij hij was dat hij na lang 

zoeken zijn schaap David had teruggevonden. Hij vertelde ook dat God altijd op zoek is naar ons. Dat 

wij de lievelingsschaapjes van God zijn. Wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt dat maakt voor 

God niet uit. Hij zoekt ons en houdt van ons. 

 

 



Daarna was het tijd voor de lunch, die 

deze keer extra feestelijk was. We 

konden cupcakes versieren met 

slagroom en allerlei lekkers erop. Ook 

was er soep, hartige taart, poffertjes en 

stokbrood met allerlei smeersels en 

kaas. Omdat het zulk mooi weer was, 

hebben we met zijn allen heerlijk 

buiten gegeten aan een lange tafel.  

Ook deze keer hebben we mooie 

ontmoetingen gehad en zijn er goede 

gesprekken gevoerd, zowel tijdens de 

activiteiten als tijdens de lunch. 

 

 

 

 

Wij zijn inmiddels alweer bezig met de voorbereidingen voor de eerstvolgende SAMEN ontdekken! 

op 11 september. Het is zoals altijd in CBS ’t Kompas en ook weer vanaf 11:00 uur. En ook dan 

sluiten we af met een gratis gezamenlijk lunch. 

Voor meer info kun je altijd even op onze website kijken: https://overstag-lewenborg.nl/ 

Namens het team, Annie van Dam 
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