
 

 

Zondag 24 mei 2020 

Tips voor gezinnen, kinderen en jongeren 

 

Eerst een paar ideeën bij de viering in de Oosterkerk/Adventskerk van zondag, daarna tips 

voor het thema ‘feest’, vanuit Kind op Zondag. En alvast iets voor Pinksteren! 

In de Hoofdhof gaat het zondag over ‘Hoop!’. Voor tips: kijk nog even bij het materiaal van 

vorige week, daarin gingen het over hoop. 

Volgende week wordt er voor de kinderen een speciale Pinksterviering opgenomen in de 

Oosterkerk, op 31 mei kun je die zien via internet. Die week verder geen speciale tips. 

 

1. Niet alleen 
In de onlineviering van Oosterkerk en Adventskerk gaat het zondag over ‘wezenzondag’. We vierden 

donderdag Hemelvaartsdag. We zien Jezus niet meer, maar toch zijn we niet alleen. 

Johannes 14 vers 15 t/m 18 (Bijbel in Gewone Taal): 

Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe 

helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid 

kennen. (…..) Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie die nieuwe helper te geven.  

Een nieuwe helper, iemand die jou helpt. Niet alleen blijven. 

Ook niet als iemand afscheid neemt. 

• Als iemand afscheid neemt, of als je iemand een tijd 

niet meer ziet, misschien wel nooit meer…..hoe kun je 

dan zorgen dat je elkaar niet vergeet?  

Je kunt bijvoorbeeld aan iemand blijven denken door 

feesten te blijven vieren (verjaardag), brieven en 

fotoboeken te bewaren, heeft iemand nog een poëzie-

album of een vriendenboekje met fotootjes? 

• Als je je alleen voelt, wie helpt jou dan? Wie komt voor 

je op?  

• Hier nog een lied, kijk eens om je heen! 

2. Feest! 
Het volk Israël is bevrijd uit Egypte. God zegt tegen het volk dat ze in het nieuwe land niet alleen hard 

moeten werken. De mensen moeten ook rust nemen en feest vieren!  

Samen spelen. 

Kijk eens om je heen, 

kijk eens je om heen, 

geef elkaar een hand, 

je bent niet alleen. 

Want wij moeten samen delen, 

samen zingen, samen spelen. 

Ook al zijn wij nog maar klein: 

Samen spelen is pas fijn! 

tekst: Hanna Lam 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l3749Uq9AUw&feature=youtu.be


Feesten zijn belangrijk!  

In deze weken worden er allerlei feesten gevierd. 
Vandaag vieren de moslims het Suikerfeest. De tijd van vasten is 
voorbij, nu wordt feest gevierd. Niet zo makkelijk en leuk, nu er geen 
grote groepen bij elkaar kunnen komen. Maar toch gaat het feest 
door! 
Als christelijke kerk zitten we deze zondag tussen twee feestdagen: 
donderdag was het Hemelvaartsdag, volgende week is het 
Pinksterfeest. 
De joden vieren komende week het Wekenfeest, Sjawoe’ot, van 
donderdagavond 28 tot en met vrijdag 30 mei.  
 

• Kun je op internet vinden wat al deze feesten betekenen en hoe ze worden gevierd? Wat zijn 

de verschillen, en waarin lijken de feesten op elkaar? Wat zijn de gewoontes? Wat vind jij 

leuk aan deze feesten, en wat absoluut niet? 

• Kun je plaatjes vinden die bij deze feesten horen? Knip ze uit of print ze, en maak er een 

Feestelijk Kwartetspel van. Je kunt het spel uitbreiden met andere feesten: Kerstfeest, 

Pasen, Oud en Nieuw, je verjaardag…. 

Nog meer tips in de Kind op Zondag van deze week. Daarin ook ideeën voor een viering met 

jongeren. 

3. Pinksteren 
Volgende week is het Pinksterfeest. Die zondag kun je naar een speciale Pinksterviering kijken, vanuit 

de Oosterkerk. Nu alvast een paar ideeën. 

Pinksteren wordt wel de verjaardag van de kerk genoemd. Op Pinksteren vieren we dat de Heilige 

Geest werd gegeven, en vanaf dat moment ging het goede nieuws over God en Jezus de hele wereld 

over. De kerk werd geboren. Feest!  

• Ga samen bellen blazen! De bellen drijven op de wind, op 

Gods Geest. Probeer ze niet te vangen, want dan gaan ze stuk…en 

blaas er meer en meer en meer…… Of vouw papieren vliegtuigjes 

en laat die met de wind meevliegen. 

• Hoe kun je zelf het goede nieuws van het geloof als een 

‘lopend vuurtje’ verder brengen? Misschien kun je kaartjes maken 

en rondbrengen, als teken van liefde en aandacht. Of bloemen 

van rood crêpepapier. 

 

Zin in een leuk en feestelijk Pinksterontbijtje? Maak Pinkstervogeltjes 

van brooddeeg.  

Koop een pak witbroodmix en maak het deeg (zie de verpakking) 
Kneed het deeg na het rijzen nog een keer goed door en verdeel het in 
10 porties.  
Rol elke portie uit tot een slangetje van ongeveer 20 centimeter en leg 
er voorzichtig een knoop in.  
Je hebt nu een ‘lijfje’ en twee uiteinden, het ene voor de kop, het 
andere voor het staartje.  
Maak aan de voorkant van de kop een snaveltje door een beetje deeg tussen duim en wijsvinger plat 
te duwen en geef het vogeltje een krent of rozijn als oogje.  
Het uiteinde van het staartje knip je met een keukenschaar een stukje in zodat je er een waaiertje 
van kunt maken.  
Bestrijk het vogeltje met ei en bak het in de voorverwarmde oven zoals beschreven op het pak.  

 

https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/KoZ_compleet-20200524.pdf

