Sterrenjacht
Hoi!
Het wordt steeds gezelliger als je buiten in het donker loopt. In en rond de huizen
worden lampjes opgehangen, kaarsjes worden aangestoken. De maand december
staat vaak in het teken van lichtjes, warmte en gezelligheid. In deze maand vieren
we het kerstfeest, wat zeker een gezellige tijd is maar waarin we vooral vieren en
gedenken dat het kindje Jezus is geboren en Hij op aarde kwam voor ons.
Dit jaar is het door Corona allemaal wat anders, met z’n allen naar de kerk zit er nog
niet in en de samenkomsten die normaal rond kerst zo vanzelfsprekend zijn kunnen
niet doorgaan.
Toch is er niks veranderd aan de betekenis van het feest, Jezus kwam op aarde voor
jou. Hij werd geboren in een stal in Bethlehem bij zijn vader Jozef en moeder Maria.
De wijzen zochten hem op en volgden de ster.
Nu zouden we het leuk vinden als jij, samen met je papa en mama, vriendjes, opa
en/of oma ook op zoek gaat naar sterren. In de bijlage van de kerkpost staat een
ster die je uit kunt printen en in kunt kleuren. Ook is deze te vinden op de site van gkv
Heemse.
De bedoeling is dat je hem voor het raam hangt, zodat hij goed te zien is.
We hopen dat er heel veel mensen uit de gemeente mee doen zodat je op
‘sterrenjacht’ kunt gaan. Ga op pad en zoek zoveel mogelijk sterren, deze sterren
kun je afstrepen op de ‘sterrenjacht Bingo kaart’.
Een leuke activiteit en bezigheid om te doen in de kerstvakantie.
Tegelijk geeft het ook een beetje verbinding met elkaar, en dat is niet alleen leuk
voor kinderen
De bedoeling is ook dat de ster in deze periode opgehangen wordt ( 19 december
t/m 3 januari).
Doet u/ doe jij mee?!
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