Welkom bij Kliederkerk, 29 maart 2015!

Thema: Bijna Pasen!
15.00 samen kliederen
15.55 beetje opruimen
16.00 verhaal – samen in de kring
16.10 eten en drinken
16.30 helemaal opruimen
We helpen elkaar als (groot)ouders, kleine en grotere kinderen met
kliederen, spelen en opruimen.
Per kind vragen we een bijdrage van 3 euro – maar minder of meer mag
natuurlijk ook.

Activiteiten:

Palmpasenstok timmeren en versieren.

Stenen versieren

Deze stok hoort bij het verhaal van Palmpasen: toen
zwaaiden mensen met takken bij de intocht van Jezus.
De vorm (een kruis) en de versiering hebben te maken
met het lijden van Jezus.

Stenen zijn hard, koud.. maar je kunt ze mooi
maken. Bij die stenen kun je denken aan de steen
voor het graf van Jezus. Die werd weggerold, en
ineens was het leven weer mooi en vrolijk voor wie
eerst verdriet hadden.

Haan verven
In het verhaal van Jezus en zijn vrienden kraait de
haan 3 keer als Petrus Jezus in de steek gelaten en
verraden heeft.

Eieren versieren
Eieren horen bij Pasen, omdat het over nieuw leven gaat.
Deze eieren hebben een verrassing. Maar je mag ze eerst versieren. Na het
verhaal eten we ze op!

Zaaien - je eigen mini-tuintje
Pasen gaat over nieuw leven. Het is in een tuin
dat Maria de opgestane Jezus weer ontmoet. Ze
denkt eerst nog dat hij de tuinman is. Maar Jezus
is niet dood, hij leeft. Er is nieuw leven!

Kruis waaraan Jezus stierf
(Palm/buxus)takken: bij de intocht in Jeruzalem
zwaaiden mensen hier mee, om Jezus enthousiast
welkom te heten..
Haan van brood: brood brak en deelde Jezus bij het
laatste avondmaal. De haan kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij
Jezus niet kende.
Eieren: symbool voor nieuw leven.
30 rozijnen (of snoepjes): Judas verried Jezus voor 30 geldstukken.
Citroen / mandarijn / sinaasappel: Jezus kreeg een spons met iets zuurs (azijn)
om te drinken van de soldaten onder het kruis.

Volgende keer Kliederkerk:
Zondag 7 juni – in de tuin bij het kerkje aan de Brink
Thema: ‘David en Goliath’ en picknick

Dinsdagavond in de RK kerk van Wijk bij Duurstede (19.30u):
de Wijkse Passion!
Met heel veel mooie liedjes en het verhaal van Jezus dood en
opstanding.

Hindernisbaan
De Paashaas is er niet vandaag, dus mag jij een mandje met
eieren over, door en langs de hindernissen heenbrengen!
Debbie Vernooij – van Leersum, Mathijs Vernooij, Mariëlle van der Linden Lisette
Bijvank, Jan Willem van Leersum, Agnes Zegger - van Klaveren, Wendy Otten – van de
Pavert, Krista Krämer, Lotte, Rebecca Onderstal, Mare (rebecca.onderstal@kpnmail.nl)
Meer info: www.ZINinWijkbijDuurstede.nl/kliederkerk
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Per kind vragen we een bijdrage van 3 euro – maar minder of meer mag
natuurlijk ook.

Activiteiten:

Palmpasenstok timmeren en versieren.

Stenen versieren

Deze stok hoort bij het verhaal van Palmpasen: toen
zwaaiden mensen met takken bij de intocht van Jezus.
De vorm (een kruis) en de versiering hebben te maken
met het lijden van Jezus.

Stenen zijn hard, koud.. maar je kunt ze mooi
maken. Bij die stenen kun je denken aan de steen
voor het graf van Jezus. Die werd weggerold, en
ineens was het leven weer mooi en vrolijk voor wie
eerst verdriet hadden.

Haan verven
In het verhaal van Jezus en zijn vrienden kraait de
haan 3 keer als Petrus Jezus in de steek gelaten en
verraden heeft.
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Eieren horen bij Pasen, omdat het over nieuw leven gaat.
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(Palm/buxus)takken: bij de intocht in Jeruzalem
zwaaiden mensen hier mee, om Jezus enthousiast
welkom te heten..
Haan van brood: brood brak en deelde Jezus bij het
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om te drinken van de soldaten onder het kruis.
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Zondag 7 juni – in de tuin bij het kerkje aan de Brink
Thema: ‘David en Goliath’ en picknick

Dinsdagavond in de RK kerk van Wijk bij Duurstede (19.30u):
de Wijkse Passion!
Met heel veel mooie liedjes en het verhaal van Jezus dood en
opstanding.

Hindernisbaan
De Paashaas is er niet vandaag, dus mag jij een mandje met
eieren over, door en langs de hindernissen heenbrengen!
Debbie Vernooij – van Leersum, Mathijs Vernooij, Mariëlle van der Linden Lisette
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16.00 verhaal – samen in de kring
16.10 eten en drinken
16.30 helemaal opruimen
We helpen elkaar als (groot)ouders, kleine en grotere kinderen met
kliederen, spelen en opruimen.
Per kind vragen we een bijdrage van 3 euro – maar minder of meer mag
natuurlijk ook.

Activiteiten:

Palmpasenstok timmeren en versieren.

Stenen versieren

Deze stok hoort bij het verhaal van Palmpasen: toen
zwaaiden mensen met takken bij de intocht van Jezus.
De vorm (een kruis) en de versiering hebben te maken
met het lijden van Jezus.

Stenen zijn hard, koud.. maar je kunt ze mooi
maken. Bij die stenen kun je denken aan de steen
voor het graf van Jezus. Die werd weggerold, en
ineens was het leven weer mooi en vrolijk voor wie
eerst verdriet hadden.

Haan verven
In het verhaal van Jezus en zijn vrienden kraait de
haan 3 keer als Petrus Jezus in de steek gelaten en
verraden heeft.

Eieren versieren
Eieren horen bij Pasen, omdat het over nieuw leven gaat.
Deze eieren hebben een verrassing. Maar je mag ze eerst versieren. Na het
verhaal eten we ze op!

Zaaien - je eigen mini-tuintje
Pasen gaat over nieuw leven. Het is in een tuin
dat Maria de opgestane Jezus weer ontmoet. Ze
denkt eerst nog dat hij de tuinman is. Maar Jezus
is niet dood, hij leeft. Er is nieuw leven!

Kruis waaraan Jezus stierf
(Palm/buxus)takken: bij de intocht in Jeruzalem
zwaaiden mensen hier mee, om Jezus enthousiast
welkom te heten..
Haan van brood: brood brak en deelde Jezus bij het
laatste avondmaal. De haan kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij
Jezus niet kende.
Eieren: symbool voor nieuw leven.
30 rozijnen (of snoepjes): Judas verried Jezus voor 30 geldstukken.
Citroen / mandarijn / sinaasappel: Jezus kreeg een spons met iets zuurs (azijn)
om te drinken van de soldaten onder het kruis.

Volgende keer Kliederkerk:
Zondag 7 juni – in de tuin bij het kerkje aan de Brink
Thema: ‘David en Goliath’ en picknick

Dinsdagavond in de RK kerk van Wijk bij Duurstede (19.30u):
de Wijkse Passion!
Met heel veel mooie liedjes en het verhaal van Jezus dood en
opstanding.

Hindernisbaan
De Paashaas is er niet vandaag, dus mag jij een mandje met
eieren over, door en langs de hindernissen heenbrengen!
Debbie Vernooij – van Leersum, Mathijs Vernooij, Mariëlle van der Linden Lisette
Bijvank, Jan Willem van Leersum, Agnes Zegger - van Klaveren, Wendy Otten – van de
Pavert, Krista Krämer, Lotte, Rebecca Onderstal, Mare (rebecca.onderstal@kpnmail.nl)
Meer info: www.ZINinWijkbijDuurstede.nl/kliederkerk
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