
Beste jongens en meisjes, 

 

Vorige week hebben we samen gesproken en gewerkt aan het hoofdstuk ‘geroepen 

worden’. Het begin was meteen een uitdaging: het stil maken, een minuut of wat 

je hoofd leeg maken en met al je aandacht naar binnen gaan. Je kunt er, zo 

merkten sommige van jullie, lacherig van worden omdat het zo anders is dan je 

gewend bent. Anderen hadden juist wel duizend gedachten in het hoofd en er 

waren er ook die het lukte al waren ze blij dat de tijd om was. We hebben de 

kralenketting/armband gebruikt om even stil te staan bij wat we dromen, wensen. 

Probeer het de komende weken thuis ook af en toe een, twee minuten stil te 

maken, neem een kraal in gedachte of let alleen maar op je ademhaling. Hoe vaker 

je oefent, hoe makkelijker het gaat! We zullen het in de volgende bijeenkomst 

merken. 

 

Deze middag hebben we gesproken over hoe het kan komen dat je niet hoort wat 

een ander vraagt of zegt. Jullie zeiden: ‘als je te druk bent met andere dingen, 

omdat je boos bent of verdrietig, omdat je in een boek verzonken bent of bijna 

een volgend level hebt gehaald’. Op de vraag hoe is het als er niet naar jou 

geluisterd wordt was het antwoord: rot, het is net of je niet belangrijk bent, of je 

er niet bij hoort. 

 

Als mensen die gedoopt zijn, worden wij geroepen mee te helpen bouwen aan de 

wereld die God zich gedroomd heeft voor ons. Hoe kunnen wij antwoord geven op 

die vraag? Het paspoort geeft eigenschappen die helpen, die goed zijn voor jezelf 

en anderen. Daarna hebben we een kwartet gespeeld dat liet zien op hoeveel 

verschillende manieren je iets kunt doen. In de kerk noemen we dat ‘de werken 

van barmhartigheid’. Er zit het woordje hart in, je voelt van binnen wat de ander 

voelt en nodig heeft en je doet wat je kan. Zo lazen we in het verhaal van de 

Samaritaan. Zo is het ook bij de stage. Je toont barmhartigheid en je wordt de 

naaste.  

 

Alle goeds en graag tot over ongeveer veertien dagen! 

 

 

Pastor Margot 

 

Eerstkomende activiteit: 

Niet iedereen bleek de vorige mail en de opdrachten te hebben gehad of gelezen. 

Voor hen herhaal ik ze hieronder. Aangevuld met de nieuwe opdracht in blauw! 

 In de Thomasviering hebben we stil gestaan bij het thema en teksten uit 
hoofdstuk twee: Ik hou van jou! Op bladzijde 14 in je werkboek wordt een 



gebedssnoer met 7 kalen beschreven, grotendeels de kleur van de kaarsen 
die we in de viering hebben aangestoken. Mijn vraag is of jullie met zeven 
verschillende kleuren kralen of knopen een snoer of ketting of armband 
willen maken en deze de volgende keer meebrengen.  Het hoeven niet 
dezelfde kleuren te zijn als in het boek. Je kunt het aanpassen naar wat je 
hebt. 

 Voor volgende bijeenkomst graag bladzijde 20 en 21 lezen en invullen. Doe zo ook 

met kaartje nummer een, twee, drie en vier, voor in je boek.   

 28 en 30 november is de volgende bijeenkomst. Kleur voor die tijd jouw 

eigenschappen die helpen bij het opbouwen van Gods wereld rood in je paspoort! 

 Neem een voorwerp mee waar jij een verhaal bij kunt vertellen, wat voor jou bijzonder 

is. Als een van je ouders er op de bijeenkomst ook is vraag hen ook om een 

voorwerp mee te brengen.  


