
inden.  

  

 

 

“Kom, ga je mee,  blijf niet langer staan, kom, ga je mee, achter Jezus aan…”  Kennen jullie dit 

kinderliedje? De lente lokt ons naar buiten. In deze Nieuwsbrief een aantal activiteiten die ons 

kunnen helpen om al wandelend met elkaar na te denken over wat Jezus en de mensen om Hem 

heen meemaakten in de laatste dagen van Zijn leven en de eerste dagen na Zijn opstanding, en 

wat deze gebeurtenissen te maken hebben met ons. Hoewel we fysiek nog steeds niet kunnen veel 

samenkomen, kunnen we des te meer we ervaren de verbinding met de Geest van God en met 

elkaar, zelfs op afstand. En kunnen we werken aan de basis van het geloof in onze persoonlijke 

levens en in onze gezinnen. 

  

Ga je mee?  
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Opvoeding & gezin 
L E N T E  2 0 2 1  J A A R G A N G  9 ,  N R  1  

             Veel zegen in de paasdagen! 

 

FF Anders Paasspeurtocht met jonge kinderen 
De speurtocht kan gelopen worden in Pijnacker met een tijdslot tussen zaterdag 27 maart en 5 

april, met een gezin of maximaal 2 volwassenen uit verschillende huishoudens en kinderen on-

der de 12 jaar. Neem per deelnemer een pen en papier mee. De speurtocht kan je lopen zonder 

een smartphone, in dat geval zoek je afbeeldingen met het gele symbool van de Kliederkerk en 

maak de opdrachten af. Wie wil, kan ook een opgeladen smartphone met een internet abonne-

ment en geïnstalleerde QR Scanner app meenemen (voor de zekerheid misschien een power-

bank), en bij elke stop een QR code met een filmpje scannen en afspelen. De filmpjes vormen 

een leuke introductie voor de opdrachten maar zijn niet per se noodzakelijk. Je kan ook kiezen 

om alleen een paar filmpje te scannen. Er zijn 10 stops bij de speurtocht, met vragen en QR co-

des, geplaatst op de ramen. Bij de inschrijving krijgen jullie het beginpunt doorgegeven. Meer 

informatie en een tijdslot voor de aanmelding vind je binnenkort hier . 

Ga mee op paaswandeling in Leidschenveen of Ypenburg! Het is bijna Pasen. De tijd van 
paaseieren eten, lammetjes kijken en extra vrije dagen. Maar waarom vieren we eigenlijk 
Pasen? Ga mee op paaswandeling en beleef  het paasverhaal! Maak met je ouders, opa en 
oma, broer of zusje deze paaswandeling door de wijk. Van zaterdag 27 maart tot maandag 
5 april hangen op verschillende plekken in de wijk QR-codes voor de ramen. Bij iedere QR-
code krijg je een filmpje te zien over Pasen, met een verhaal, muziek of interessante weet-
jes. Op de plattegrond kun je zien hoe je de wandeling moet lopen. Meer informatie en   
een tijdslot voor de aanmelding vind je binnenkort hier. 

https://ffanders.jouwweb.nl/paasspeurtocht-met-jonge-kinderen
http://hecht-lvyp.nl
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Lees Mee Bijbel is een leuk kartonboek voor de allerklein-

sten. Het bevat 11 bijbelverhalen eenvoudig verteld. Interactief door woor-

den te vervangen door afbeeldingen. Zo 'lezen' jonge kinderen al echt mee.  

Boekentips:  

Dit boekje nodigt je uit om als gezin vijf weken bezig te zijn met de natuur.  

 
In de week voor Pasen worden er in alle kerken feestelijke kerkdien-

sten voor het hele gezin gehouden, online of fysiek op aanmelding.  

Check de websites van de kerken voor actuele informatie.  

Nieuwsbriefgeloveninopvoeden@gmail.com . Laat het ons weten als je deze nieuwsbrief liever niet wilt ontvangen. Of stuur ‘m door! :)  

 

 

PaasChallenge voor alle leeftijden,  

in het bijzonder voor 10-18 jarigen 

Loop  met je gezin de route met spannende QR-opdrachten door Delfgauw,  het cen-
trum van Pijnacker, Leidschenveen of Ypenburg.  
Ontdek samen hoe het eeuwenoude Paasverhaal ook nu nog voor verrassende ont-
knopingen zorgt. De bekende of onbekende Nederlandse wijken veranderen dan even 
in ‘De weg door Jeruzalem’. Het Paasspel is speciaal bedoeld voor jongeren van 10-18 
jaar én voor volwassenen. Met wat uitleg kunnen ook jongere kinderen meedoen. Je 
kan je als gezin of een tweetal aanmelden.  
De PaasChallenge wordt coronaproof georganiseerd, de planning is als volgt: 
In Delfgauw vanaf vrijdag 19 maart t/m maandag 5 april. Meer informatie en anmel-
ding d.m.v. een tijdslot hier. 
In Pijnacker Centrum vanaf zaterdag 27 maart t/m maandag 5 april. Meer informatie 
en een aanmelding binnenkort mogelijk hier 
In Leidschenveen en Ypenburg ook vanaf zaterdag 27 maart t/m maandag 5 april. 
Meer informatie en een aanmelding binnenkort mogelijk hier.  
 

Palmpaasstokken maken kan dit jaar ook online 

Op 28 maart om 11:30 uur plant de EO op NPO2 een speciale kliederkerkviering. Thuis kan dan iedereen 
meevieren en het is natuurlijk leuk met een paar vrienden of vriendinnnen erbij. Aan de hand van creatieve 
activiteiten, liederen en een bijbelverhaal nemen Kliederkerk Maassluis en wereldband Trinity je mee in het 
verhaal van Palmzondag. Wil je meedoen? Bestel hier gratis het kliederkerk-palmzondagpakket ter onder-
steuning van de uitzending op 28 maart. In dit pakket vind je een complete beschrijving van alle activitei-
ten van het programma, het doeboek ‘kliederkerk Pasen’ en de kliederkerk-cd met Trinity.   

 Kliederkerk Pasen 

“Ik ben er voor jou.” Wat fijn als iemand dit tegen jou zegt. Of wanneer je merkt door 

de dingen die iemand doet, dat hij of zij er voor je wilt zijn. Ook in het paasverhaal komt 

deze boodschap steeds naar voren: God wil er voor ons zijn. Hij overwint de duisternis 

met het licht. In dit boekje kun je met spelletjes, creatieve opdrachten en kliederige 

knutsels samen op ontdekkingsreis door het Paasverhaal. Je kan het boekje hier bestel-

len of stuur ons een bericht en haal het boekje op in Pijnacker.  

   Pasen in de kerk 

https://pknpijnackerdelfgauw.nl/kerkdelfgauw/paaschallenge-delfgauw-2021-de-weg-door-jeruzalem/
https://ffanders.jouwweb.nl/paaschallenge-2021
http://hecht-lvyp.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vier-palmzondag-met-kliederkerk/?fbclid=IwAR06pMJ4mdPqnFkfDcdWLNFukPnw7vCZrdHZXOGB9MmHlkV7VSqcHNwApas
https://www.protestantsekerk.nl/download25420/Kliederkerk%20Palmpasen.pdf
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/pasen-met-kliederkerk/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/kliederkerk-en-trinity-bestel-gratis-cd/
https://webwinkel.pkn.nl/pasen/kliederkerk-pasen/14300-0005/F6/80
mailto:ffandersinfo@gmail.com

