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Voelbaar als een windvlaag

Pinkster zendingscollecte
Geloven is een feest!
Samen met het Egyptisch Bijbelgenootschap
organiseren de Koptische kerken in de zomervakantie
kinderfestivals rond de bijbel op het Egyptische
platteland. Op deze manier bereiken ze duizenden
kinderen met de goede boodschap van het Evangelie.
Het Bijbelgenootschap maakt geloven tot een feest!
Kingo, de wijze leeuw
Middelpunt van de festivals is Kingo, een wijze leeuw,
die met zijn eigenwijze vriendjes vrolijke avonturen
beleeft. Hij is wekelijks te zien op de christelijke zender
SAT-7 in een kort programma over de Bijbel. Kingo
laat zijn bijbelvertellingen aansluiten bij vragen die
kinderen hebben. Zij leren de Bijbel beter kennen. En
bovendien worden ze via de bijbelse verhalen aan het
denken gezet over onderwerpen als geduld,
dankbaarheid en zelfbeheersing.
Feest!
In de zomer gaat KIngo naar de kinderen toe, zowel in
de stad als op het platteland. Het is een groot feest
over de Bijbel, met veel muziek en toneelspel door de
gemeenteleden. Na het vertrek van Kingo gaat het
feest nog even door. Want de zondagsschoolleiders
krijgen genoeg materiaal om nog een paar maanden
de kindernevendiensten in te vullen.
Op 1e Pinksterdag, zondag 27 mei, is de Kerk in Actie
Zendingscollecte bestemd voor dit kinderwerk van het
Egyptisch Bijbelgenootschap en andere
zendingswerkzaamheden van Kerk in Actie wereldwijd.
Steun dit werk via de collecte in de kerk.

Soms, zomaar onverwacht,
voel je een hand op je schouder,
zie je ogen vol begrip,
terwijl je net gedacht had
dat niemand je begreep.
Het is als een streepje zonlicht
achter een donkere wolk.
Het geeft een beetje hoop.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God lijkt het wel.
Tenminste, iets in die geest….
Soms, als alles tegenzit
en je niet weet wat je moet,
word je getroffen door iets
wat speciaal op jou lijkt te slaan:
een opmerking, een regel, een lied
waarmee je verder kunt.
Het wijst een weg
die je nog niet gezien had.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel.
Tenminste iets in die geest….
Soms weet je het zeker:
dat is geen toeval meer.
Maar veel vaker twijfel je:
was dat God nou of niet?
Want God is zo ongrijpbaar.
Voelbaar als een windvlaag
die de wolken uiteenblaast
en je lucht en licht geeft
Hij geeft een beetje houvast.
Soms, even, voel je het.
Dan merk je iets van zijn Geest….

De bloemen van zondag 27 mei gaan naar….
…. Lizette Geerling

Greet Brokerhof-van der Waa

Koster
26-05 t/m 01-06 dhr. P. van Gorkum
02-06 t/m 08-06 dhr. C. Hesse
Kerkdienst zondag 3 juni
10.00 uur ds. A. van Bergen
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