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Nieuwsbrief voor de kinderen, nummer 42 
Zondag 10 januari 2021 

Beste jongens en meisjes, 

Wat fijn dat je in de kerk bent of meekijkt met deze dienst!  

Is het de afgelopen week gelukt om het schoolwerk thuis te maken? Jullie hebben vast flink gewerkt!  

Nog even zo volhouden, hopelijk mag de school snel weer open.  

Vandaag gaat het over een tollenaar, weet je wat een tollenaar is? Iemand die geld ophaalde voor de 

keizer. Dat deden ze niet altijd eerlijk, daarom waren de mensen niet blij met hen. Luister maar eens 

wat Jezus vervolgens doet!  

 

Ik ben in de kerk met / ik luister vandaag naar de kerkdienst met: 

………………………………………………………………………………………………….. 

De dominee van vandaag heet:   

………………………………………….................. 

 

BINGO 

Als je tijdens de dienst een woord hoort mag je dat woord doorstrepen of het vakje 

kleuren. Krijg jij de kaart vol? 

gebed evangelie volg geloven 
Farizeeër God dokter ziek 
zondaar Mattheüs Jezus discipelen 
bekering tolhuis tollenaar roeping 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

We zingen 

Psalm: …………….. vers ………….. 

Psalm: ………………vers ………….. (W) 

Psalm: ……………. vers……………. 

Psalm: ……………. vers…………… 

Lied:……………vers………en……. 

Lied:……………vers…………… 

 

Vul de ontbrekende woorden in: 

Ik zet mijn ……………… in Uw …………………. 

Opdat mijn ………………. niet …….. zou …………………. 

Wil mij voor …………………. bevrijden 

En ga mij met Uw ……………………. Voor 

Ik roep U aan, ‘k …………………. op U …………………… 

Omdat G’, o ……………….mij altoos…………………. 

Ai, ………………………dan naar mijn…………………… 

En neig Uw …………………….. tot mijn …………………….. 
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Uit welk Bijbelboek lezen we?  

 

………………………………… vers ……. t/m ………….  

De tekst voor de preek komt uit vers ……………… 

Dit is het oude / nieuwe testament  

Ken je dit verhaal?  ja / nee 

Welke personen komen erin voor? ………………………………………. 

Kun je kort vertellen waar het over gaat? ……………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Kraak de code 

Vers 11: En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: 

Waarom eet Uw meester met tollenaars en zondaars?  

Vers 12: Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A B C D E F G H I J K L M 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

23 9 5  7 5 26 15 14 4  26 9 10 14 

               

 

8 5 2 2 5 14  7 5 5 14 

           
 

4 15 11 20 5 18  14 15 4 9 7 

            
 

13 1 1 18  23 9 5  26 9 5 11 

             
 

26 9 10 14 
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1e letter van dit dier  ………………     1e letter van dit dier……….  

1e letter van dit dier……………….         1e letter van dit lekkers……..  

1e letter van dit ding……………….          1e letter van dit ding……..        

1e letter van dit ding………………          WAT STAAT HIER?? 

                                                               ……………………………………………………………. 
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Middagdienst 

 

         
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Naam: 

 

 
Datum: 

 

 
Dominee tijdens deze dienst: 

 

 
Schrijf 2 liederen uit Weerklank die we deze 

dienst zingen: 

 

 

Noem 3 dingen waar de dominee voor heeft gebeden: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Uit welk(e) bijbelboek(en) komt de tekst van de preek?  

…………………………………………………………………………………………… 

Ken je dit bijbelverhaal? 

❑ ja  ❑ nee  ❑klein beetje 

Schrijf 2 woorden op uit de preek die je moeilijk vindt. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Wat heb jij vandaag geleerd of wat wil je onthouden 

van deze dienst?  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze 

letters? (Hoor je ook lange woorden?) 

C. ………………………………………………………………… 

H. ………………………………………………………………… 

K. ………………………………………………………………… 

M. ………………………………………………………………… 

N. ………………………………………………………………… 

R. ………………………………………………………………… 

S. ………………………………………………………………… 

T. ………………………………………………………………… 

W. ………………………………………………………………… 

 

Maak een tekening die bij de preek past 


