
                                                                                                    

Hallo allemaal!! 

Het is feest! Vandaag is het Pinksteren! 

Wat betekent het eigenlijk precies dat we Pinksteren vieren? 

Denk eens aan iemand die je heel lief vindt. Misschien voel je je 

wel blij worden als je aan diegene denkt. Het voelt dan 

misschien wel of hij of zij heel dichtbij je is.  

God denkt altijd aan  jou! 

Ook jij hebt Hem in je hart en gedachten nodig om alles te doen 

zoals Hij dat graag wil.  

God wil ook dichtbij de vrienden van Jezus zijn. Zij mogen gaan 

vertellen van God en om dat te kunnen gebeurt er iets heel 

bijzonders. 

“In een huis zijn de leerlingen van Jezus bij elkaar. Ze praten over God en ze bidden 

samen, dat vinden ze fijn. Ze houden van God. Opeens horen ze een geluid alsof het 

heel hard waait. Tóch waait het niet écht in het huis. Ook krijgen ze vlammen op hun 

hoofd. Het lijkt op vuur, maar het is geen écht vuur. En allemaal beginnen ze te 

praten in een vreemde taal. De Heilige Geest van God is in hen gekomen. Ze willen 

zó graag van God vertellen én van God zingen. Andere mensen horen het ook. Ze 

komen dichterbij. Ze kunnen het bijna niet geloven. Ze zeggen: ‘Hoe kan het dat 

deze mannen zingen en praten over God en dat wij dat kunnen verstaan?’.  Deze 

mensen zijn van de hele wereld naar Jeruzalem gekomen om het feest te vieren. Wat 

een wonder, alle mensen verstaan dezelfde taal.” 

 

Als Gods Geest mensen aanraakt verandert hun leven. Met 

Pinksteren zien we dat Gods Geest de harten van de mensen 

raakt, ze willen niets anders dan praten over God. Veel mensen 

gaan in Jezus geloven. Het werk van Jezus gaat door! 

 

https://www.goedeherderkerkepe.nl/


Jezus heeft beloofd dat Gods Geest ook vandaag werkt. Hij 

raakt ons aan, laat ons geloven en getuigen.  

Laten we daarom blij zijn en het Pinksterfeest vieren! 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Er is een digitale Pinksterconferentie voor kinderen!  

Klik op onderstaande link voor de programma onderdelen. 

Voor zover ons bekend staat de Henkie Show ook op het 

programma. 

https://portal.eo.nl/samengeloven/pinksteren/kinderen 

 

https://www.dehenkieshow.nl/ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Vinden jullie het ook zo jammer dat je je vriendjes en 

vriendinnetjes van de Goede Herderkerk niet ziet bij de 

kindernevendienst? Het is wel heel raar zo, zo’n lege kerk. 

Vorige week konden jullie een lego filmpje bekijken. Dit ging 

over Hemelvaart. Onderstaand lego filmpje gaat over 

Pinksteren. Het gaat over een ‘pastoor’, dit is de dominee.  

De dominee verwacht zoveel mensen in de kerk dat hij op zoek 

gaat naar dubbeldekker kerkbanken! Hoe tof is dat!!  

https://portal.eo.nl/samengeloven/pinksteren/kinderen
https://www.dehenkieshow.nl/
https://portal.eo.nl/samengeloven/deelhetvuur


Wie weet is het volgend jaar met Pinksteren in de kerk wel zo 

vol met mensen dat we echt dubbeldekker kerkbanken nodig 

hebben. Wij willen bovenin zitten……jullie dan? Ga maar gauw 

kijken….. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ 

 

Liederen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvW3TSZSUGo 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Op onderstaande pagina’s zien jullie twee kleurplaten, twee 

puzzels en een knutselwerkje. 

 

Veel plezier! 

 

De leiding van de kindernevendienst 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ
https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E
https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo
https://www.youtube.com/watch?v=uvW3TSZSUGo
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.animaatjes.nl%2Fplaatjes%2Fpinksteren%2Fplaatjes-pinksteren-428184&psig=AOvVaw3gPAdti1yqLVOIupB-C9I8&ust=1590266406299000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICQ0JSqyOkCFQAAAAAdAAAAABAN


 

 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kleurversjes.nl%2F&psig=AOvVaw0rmZMHHTNDgVT_I_3Kja2X&ust=1590238842335000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj6gr3Dx-kCFQAAAAAdAAAAABAa


@www.gelovenisleuk.nl/ontwerp: Alie Holman 
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Als je het leuk vindt kun je bovenstaand werkje maken.  

 

 

Werkbeschrijving: 

-print onderstaande bladen uit 

-kleur alle onderdelen in 

-lijm de duif in de handen   

-voeg eventueel nog lint toe of draad met daaraan vlammetjes         

die naar beneden afdalen en onder de handen komen te 

hangen. 

 

 

 

https://www.gelovenisleuk.nl/images/kinderen/knutselen/2019/Pinksteren/handen_met_duif.pdf
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