
 

wij  

missen  
jou!   



Lieve clubkinderen, 

 

Wat jammer dat we elkaar al zo lang niet kunnen ontmoeten 

op de KinderBijbelClub. We zijn benieuwd hoe het met jou 

gaat. We hopen dat jullie en je familie gezond zijn gebleven. 

Er zijn zoveel mensen ziek geweest in ons dorp, het ook kan 

zijn dat er in jouw familie of vriendenkring iemand heel ziek is 

(geweest) of zelfs is gestorven. Als je het fijn vindt,  mag je dit 

aan ons vertellen door te bellen/appen of een briefje te 

schrijven. Ook onder de jufs en meesters zijn zieken geweest. 

Gelukkig gaat het met de meesten weer goed. We zien er 

naar uit om weer verder te gaan met het clubwerk. Maar het 

WOC is nog dicht. We hebben gehoord dat we vóór de zomer 

niet meer samen kunnen komen. Heel jammer! Ook de 

kleedjesmarkt kunnen we nu niet organiseren. We hopen dat 

we na de zomervakantie wel weer kunnen starten. En we 

hebben zin om dan met jou weer aan de slag te gaan. Samen 

knutselen, samen zingen en  samen naar de 

Bijbelvertellingen  luisteren! 

 

Om toch wat te kunnen doen, hebben we wat voor je klaar 

gemaakt. Lees, maak, verf en zaai! Zorg goed voor de 

plantjes! En wie weet mag je ons wel een foto sturen van je 

potje als deze geverfd is en later als de bloemen groeien! 

 

Een hártelijke groet 

 van alle 

meesters en jufs ! 
 

 

Breng/stuur je post naar: 

juf Rina 

Mauvekant 13 

8072JL Nunspeet 

Of app : 06-81679487 

 

    



Je hebt gekregen:

• Bloempotje 

• Wattenstaafjes  

• Verf 

• Potgrond 

• Zonnebloempitten

 

 

1. Versier het bloempotje door met het wattenstaafje 
stipjes verf te maken op het potje; 

 
2. Een rand, figuur, of bijvoorbeeld je naam. 

 

3. Vul het potje tot over de helft met potgrond en maak 
het vochtig. Niet drijfnat! 

 
4. Strooi de zonnebloemzaadjes erin en bedek het met 

weer een klein beetje potgrond. 

 

5. Zet het op een zonnige plaats 

 

6. Geef elke dag een klein beetje water zodat de grond 
niet helemaal droog wordt! 

 

7. Al na een week kunnen de zaadjes ontkiemen 

 

8. Blijf steeds water geven en poot de plantjes als ze 
groter worden in een grote pot of in de tuin. 

 
9. Zet er eventueel een stokje naast om de steel te 

steunen zodat deze niet knakt     



Ontdek door het zaad te laten ontkiemen en groeien, 
waarom nieuw leven en groei nodig is! 

 

 

Met Pinksteren vieren we dat God de Heilige Geest naar de 
aarde stuurde om ons te leren dat wij nieuw leven en groei nodig 
hebben. Is dat nodig dan?  

Ja! Want jouw leven is niet zoals God het bedoeld heeft toen Hij 
de mens maakte. Eerst was alles op aarde goed en mooi. Er was 
geen gebrek en zorg. Ook de verhouding van de mens met God 
was goed. Maar toen koos de mens niet meer om God volledig 
lief te hebben. De mens vertrouwde niet meer op God. Dat was 
zonde. Toen is alles verstoord, niet alleen de verhouding met 
God, maar alles in de hele Schepping. De zonde is doorgegaan 
in alle mensen. Als we goed opletten, kunnen we het ook in 
onszelf merken. Als we meer aan onszelf denken dan aan een 
ander. Je merkt het ook om je heen. We hebben allemaal last 
van het corona-virus. Mensen kunnen heel ziek worden. Er is 
veel pijn en verdriet gekomen. Het verkeerde zit in ons hart. Wij 
vinden God niet meer het allerbelangrijkste. We kunnen dit zelf 
niet meer goed krijgen. We hebben een Redder nodig! Iemand 
Die ons hart kan vernieuwen. God Zelf stuurde deze Redder: de 
HEERE JEZUS! Hij kwam naar de aarde. Hij droeg de straf, die 
de mensen door hun zonden hadden verdiend,  aan het kruis. Hij 
is de dood ingegaan en ook weer opgestaan. Omdat Hij alles 
betaalde wat wij schuldig zijn, kunnen wij weer in een goede 
verhouding met God komen. Jezus kan jou terug brengen bij 
God. Hij zelf is met Hemelvaartsdag naar Huis terug gegaan, 
naar de Hemel. Maar Hij heeft Zijn Geest gestuurd naar de aarde 
met Pinksteren. Deze kan ons leren om terug te gaan tot God, 
Hem weer lief te krijgen en te eren. Daar mag je om vragen, om 
bidden. Hij luistert ook naar kinderen. Hij wil graag jou de weg 
wijzen! Hij wil je leren om met je hele hart op Jezus te vertrouwen 



en in Hem te geloven. Dat is Zijn liefste werk. Om mensen weer 
terug te brengen bij God. Ook jouw zonden kunnen vergeven 
worden. De Heilige Geest kan ook jou een nieuw hart geven, een 
nieuw leven. Je gaat dan op Jezus lijken: vol van liefde, 
blijdschap en vrede 

 

 

Een nieuw leven heeft voeding nodig. Kijk eens naar je 

zonnebloempitjes. Als je ze geen licht geeft, en in een donker 

hoekje zet, kunnen ze niet ontkiemen en groeien. Nieuw leven 

heeft licht, water en warmte nodig. Zo wil de Heilige Geest jou 

leren Wie God is, wie jezelf bent en hoe je gered kunt worden. 

Zijn werk heb je nodig om Jezus te leren kennen als Redder. 

Daarvoor gebruikt Hij de Bijbel, Gods Woord. Daarin mag je 

elke dag lezen. Je hebt van onze club een KinderBijbel 

gekregen. Daarin kun je lezen. Je mag ook een echte complete 

Bijbel vragen om mee te kunnen lezen als je de verhalen op de 

onlinebijbelclub.nl wilt opzoeken om mee te lezen. (bel / app juf 

Rina : 06-81679487) Je mag ook elke dag tot God bidden en 

Hem alles vertellen en vragen. Hij wil ook andere mensen, die 

in de Jezus geloven, gebruiken om jou meer over Hem te leren. 

Zo kan ook in jouw hart het geloof groeien, zoals het zaadje tot 

een plantje groeit. Zo kan jouw  leven weer worden tot Gods eer 

en kun jij zalig (echt gelukkig) worden!



  

• Maak een foto van jou met jouw mooi geverfde  

bloempotje.  

 

• Stuur deze voor 12 juni naar: 

06-81679487 

Naam en adres erbij zetten graag! 

 

• Maak kans op een prijsje! 

 

• Winnaar krijgt persoonlijk bericht  

 

 

•  de foto wordt op onze website geplaatst:   

www.deverborgenschatnunspeet.nl 
 

 

 
        

 

 

 

 

  

 
 

 

 

http://www.deverborgenschatnunspeet.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk eens op: 
 

 

 

 

www.onlinebijbelclub.nl  
verhalen-zingen-knutselen-puzzelen 

 

  

http://www.onlinebijbelclub.nl/


 

 


