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Hoi kids & ouders, 

 
Wat jammer, de meivakantie is alweer achter de rug en 
iedereen is weer naar school of aan het werk gegaan. 
Inmiddels is het ook alweer twee weken geleden dat we 
Pasen hebben gevierd.  
Wat een leuke dienst was dat! Eerst zijn we met elkaar met 
een lichtje achter dominee Margo aangelopen. Zij droeg de 
grote, nieuwe paaskaars binnen. Een mooi moment waarop 
het Licht van Jezus wordt binnengebracht. Daarna zijn we op 
pad gegaan naar de tuin van de opa van Maartje.  
We hadden mazzel met het weer. Het was lekker zonnig. Wat 
een feest om op een kleed naar het verhaal te luisteren, 
bloemen te plukken en lol te maken met elkaar.  
Terug in de kerk hebben we met elkaar de dienst afgesloten 
en daarna in sneltreinvaart naar de tuin van de kerk! 
Tijd om paaseieren te zoeken. Grote gouden deze keer want het was én warm en daar houden 
chocolade eitjes niet van én we wilden geen risico lopen dat de honden van Margo en Erik chocolade 
zouden vinden. We hebben goed en lang gezocht, maar uiteindelijk wéér niet alle eieren gevonden. 
Nu heeft dominee Margo dus nog een leuk werkje te doen. Nog 5 eieren zoeken. Ze heeft er 
inmiddels al 3 gevonden… 

 
 
 
Zondag 9 juni is het Pinksteren. Tijdens deze feestelijke 
dienst worden er ook twee kleine meisjes gedoopt! Heel 
leuk en bijzonder om daar met jullie bij te zijn. En alle 
kinderen mogen natuurlijk heel dicht bij het doopvont staan 
om alles goed te kunnen zien.  
 
 

Verder vieren we elk jaar een leuk feestje met alle kids en juffen van de kinderkerk. Zo gauw we 
weten wanneer dan horen jullie dat uiteraard. Iedereen is van harte welkom en er zijn geen kosten 
aan verbonden. We plannen het feestje altijd op een zaterdag. Jullie horen snel meer van ons! 
 
En dan is het alweer zomervakantie! Vanaf zondag 7 juli is er géén Kinderkerk. Op zondag 18 
augustus gaan we weer van start.  
 
Maar eerst nog even goed je best doen op school. Bij ons in de kinderkerk is er de komende tijd dus 
ook nog genoeg te beleven! We zien je graag op zondag om 10.00 uur in de kerk. En wil je een 
vriendje  of vriendinnetje meenemen? Dat kan altijd! Vinden we heel gezellig. 
 

Tot in de kinderkerk!  Hartelijke groet,  Anja, Marja, Tamara en Jacqueline  

Kinderkerk Vlijmen 

 

 
 

 

Heb jij of hebben je ouders vragen? Mail ons gerust! Meer info? Kijk op onze website of onze 

facebook pagina Kerk Vlijmen of in het kerkblad.    
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