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KINDERNIEUWSBRIEF
PASEN!

In dit nummer:

Beste kinderen,
Stel je voor: je bent samen met de leerlingen van Jezus. Jullie zijn heel
verdrietig: jullie allerbeste vriend Jezus is doodgemaakt door de Romeinen.
Maar dan….
…vertelt Maria Magdalena dat ze Jezus gezien heeft! Ze denkt eerst dat het de
tuinman is, maar het is echt Jezus zelf. Ongelofelijk, Jezus is sterker dan de
dood en het allerbeste nieuws moet nog komen. Dankzij zijn lijden, sterven en
verrijzenis kunnen wij óók naar de hemel. Niet alleen Jezus is verrezen uit de
dood, eigenlijk kunnen wij ook niet meer ‘dood’ maar leven wij voor altijd bij
Hem. Dat is het allermooiste nieuws uit de hele Bijbel!
Veel lees- en knutselplezier,
Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje

Wil je deze gratis nieuwsbrief ook met de post
thuis ontvangen? Stuur een mailtje naar:
gezin@bisdombreda.nl.
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Geloofsfeest puzzel,
Vraag Kapelaan
Jochem,
Paasbloem,
Geloofsfeest 2019

Afbeeldingen:
Tekeningen:
S. Hüsstege, Pixabay,
Samuel Advies
EmPathic Design
Foto’s: J. Wouters

Maak de Geloofsfeest puzzel af, plak ‘m op een stuk papier, kleur ‘m mooi en lever ‘m in op het
Geloofsfeest op 29 juni 2019. Iedereen die de puzzel compleet inlevert krijgt een cadeautje! Als je een
stukje mist, mag je ‘m zelf tekenen en inkleuren.

JULIAN (9 JAAR) VRAAGT AAN KAPELAAN JOCHEM: “WAAROM IS JEZUS UIT DE DOOD
OPGESTAAN ALS HIJ DAARNA TOCH WEER NAAR DE HEMEL GAAT?”
Je hebt helemaal gelijk:
maar Jezus moest eenmaal sterven, opstaan uit de dood en weer terug gaan naar de hemel, omdat God ons
wilde laten zien hoeveel Hij van ons houdt. Er is namelijk maar één reden waarom Jezus gestorven en
verrezen is: uit Liefde voor ons!
Waarom was dit allemaal nodig? Omdat God ons altijd wil redden van onze zonden (de verkeerde dingen die
wij doen). God heeft ons uit liefde als vrije mensen gemaakt: we kunnen dus goed doen, maar ook kwaad.
Met kwaad, met onze fouten doen we God, de mensen om ons heen en onszelf pijn. Dat is een groot
probleem: de zonde maakt ons hart vuil en dan lopen we vaak van God weg. Maar God is liefde, Hij laat ons
nooit los en Hij wil juist dat we naar Hem toekomen. Want God weet dat wij bij Hem gelukkig zijn.
Met Pasen vieren we dat de dood van Jezus niet het einde is, maar een nieuw begin. Op het kruis heeft Jezus
onze fouten en zonden op zich genomen zodat wij vergeven kunnen worden, ons hart kan worden
schoongemaakt en zo kunnen we naar God in de hemel. Met de verrijzenis laat Jezus zien dat de liefde van
God altijd sterker is dan de dood. Daarmee is ook onze dood overwonnen: natuurlijk kan ons lijf nog wel
sterven, maar als we voor Jezus kiezen en Hem erkennen als de zoon van God dan leven ook wij voor eeuwig,
voor altijd bij Hem in de hemel. Dat zegt Jezus ook: dat Hij voor ons een plaats is gaan bereiden in het huis
van de Vader.
Jezus leeft! Hij wil er voor jou zijn, Hij is je Redder en wil je helpen om een gelukkig kind van God te worden.
Wist je dat we Jezus iedere keer mogen ontmoeten als we samen komen om de Eucharistie te vieren? Als dat
geen liefde is!
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Verras je familie met deze bloem! We hebben op youtube een filmpje gezet waarop je kunt zien
wat er gebeurt als je deze maakt. Ga naar youtube, vul in: Sint Franciscuscentrum, zoek naar
‘Kindernieuwsbrief Pasen 2019’ en maak de video open. Als je goed kijkt zie je op youtube ook
verschillende filmpjes van het Geloofsfeest! Misschien sta jij er ook wel op!

Hoe maak je dit werkje?
• Kleur de bloem en knip ‘m netjes uit. De blaadjes moeten helemaal los geknipt worden van

elkaar tot het rondje.

• Vouw elk blaadje naar binnen. Doe een klein laagje water in een plat bord en leg de

dichtgevouwen bloem erin. Hij gaat al snel open. Als je ‘m weer laat opdrogen kun je het nog
een keer doen.

Ben je al 12 jaar en vind je het leuk om toneel te spelen? Kom dan op 11 mei naar
‘Bibliodrama Daniël en de leeuw’. Kijk voor meer info op: www:sintfranciscuscentrum.nl/
jongeren/bibliodrama-daniël-en-de-leeuw-heb-jij-t-lef
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GELOOFSFEEST 2019
Op reis met Petrus en Paulus
Kom jij ook?
Nog maar twee maanden en dan is het Geloofsfeest in Roosendaal! We
hopen jullie allemaal weer te zien! Meld je snel aan door een mailtje te
sturen naar: gezin@bisdombreda.nl.
We gaan een reis maken, net zoals Petrus en Paulus hebben gedaan toen
ze overal over Jezus gingen vertellen. Op www.gezinengeloof.nl/feest
lees je er alles over.

Matthijs & Henkie zijn ook
van de partij!

Samen
Met je vriendje, vriendinnetje, klasgenoot of
neef komen is natuurlijk het allerleukst! Als
jij iemand uitnodigt voor het geloofsfeest
die nog niet eerder is gekomen, krijg je van
ons een leuk cadeautje!
Vul het aanmeldformulier in op
www.gezinengeloof.nl/feest: vul in hoe je
heet en wie je meeneemt: dan zorgen wij
ervoor dat er genoeg cadeautjes
klaarliggen! Je kunt ook mailen naar:
gezin@bisdombreda.nl.
4

