Doe mee met …………………………………

31 Mei is het Pinksteren. Ga je mee op speurtocht om te ontdekken waarom we dan feest vieren?
Met de speurtocht kun je een leuk prijsje winnen:

en als HOOFDPRIJS:
met het hele gezin naar
MUSEUMPARK ORIENTALIS
waar je kunt zien hoe het land
van Jezus er uit ziet en hoe men
daar leefde in de tijd van Jezus.

Hoe doe je mee aan de speurtocht?
1. Open internet
2. Zoek de eerste website op en beantwoordt de vragen daarbij en voer
de opdrachten uit.
3. Ga naar de volgende website en zo verder tot je alle sites gezien hebt
en alle antwoorden gevonden.
4. Je kunt de antwoorden in een mail sturen naar:
pastorKuipers@parochieChristusKoning.nl
- of op papier inleveren op de pastorie bij de r.k. kerk in je eigen
woonplaats.
Vermeld daarbij natuurlijk je naam en woonplaats.
Je hoeft de hele speurtocht niet in één keer te doen. Je kunt ook elke site op een
andere dag bezoeken. Maar lever je antwoorden wel in vóór maandag 1 juni, want
dan kunnen we nog op tijd de prijzen bestellen.
De speurtocht is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool die hun Eerste Heilige Communie hebben
gedaan of dit jaar daarvoor aangemeld zijn. Meerdere kinderen uit één gezin kunnen elk afzonderlijk
meedoen en de antwoorden inzenden. Je ouders of oudere broers of zussen mogen je helpen als je een
vraag niet goed begrijpt of het antwoord niet weet.
Onder elke tien inzenders wordt een prijs verloot. De winnaars krijgen een mail en worden op de website
van de parochie met naam en woonplaats vermeld: www.parochieChristusKoning.nl. De prijzen kunnen
op zondagmorgen van Pinksteren afgehaald worden in je eigen kerk, onder de openingstijd voor stil
gebed. Wie geen prijs heeft kan een kettingkruisje of Mariamedaille komen halen.

Ga naar https://www.holyhome.nl/bvib.html
Ga (scroll) in de middelste kolom naar onder.
In de groene tabel staat de link: HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE. Klik daarop.
Je komt dan op de volgende pagina:
https://www.holyhome.nl/pdf/The%20Birth%20of%20the%20Church%20Dutch.pdf.
Als je de speurtocht niet op papier krijgt, maar op de pc of tablet, kun je ook direct naar deze pagina.

1. Lees het Pinksterverhaal. Hoeveel mensen lieten zich dopen op die dag?
2. Na de genezing van een verlamde bedelaar sluiten zich nog veel meer mensen
aan bij de geloofsgemeenschap, de kerk. Hoeveel zijn er dan?

Ga naar: www.Geloventhuis.nl
3. Op de homepage staat een thema. Wat is het thema nu?
4. Klik op “Vertellen”. Hieronder staat het versje ‘Verrijzeniskracht’. Lees het. Wat
is de laatste zin?
5. Ga naar “Bidden en vieren”. Hier staat het liedje “door de kracht” van Elly en
Rikkert. Beluister het liedje. Wat zijn de laatste woorden van dit liedje?
6. Ga terug naar “bidden en vieren”. Er staan ook 5 gebedjes. Met welke 2 woorden
beginnen 4 van de 5 gebedjes?
7. Ga naar “knutselen”. Hier staat hoe je van papier een Pinkstersymbool kunt
maken. Wat is dat Pinkstersymbool? (symbool = teken)
8. Steek in de kapel van deze site een kaarsje aan en schrijf erbij voor wie of wat je
dat kaarsje opsteekt (de intentie). Stuur de intentie ook mee als antwoord op deze
vraag. Ook in de kerk gaan we er dan voor bidden. Op Pinksteren.

Ga naar www.KindenGeloof.nl
9. Klik op “Kinderen”. Wat is de titel van deze pagina? (de zin boven het plaatje)
10. Klik op “nieuw thema”. Lees de pagina. Dan kun je met eigen woorden
antwoorden op de vraag: Wat is zegenen?
11. Klik op “Gebed”. Gebruik morgen drie gebeden: één bij het opstaan, één aan
tafel en één als je naar bed gaat. Schrijf op welke 3 gebeden je gekozen hebt.
12 Wat is de laatste zin van het Pinkstergebed?
13. Klik op “knutselwerkjes”. Maak één van de knutsels, maak er een foto van en
stuur de foto met de antwoorden mee*. Je mag ook de knutsel van vraag 7 maken of een
knutsel of kleurplaat over Pinksteren van de volgende website:

Ga naar www.kinderpleinen.nl
14. Type in het zoekvenstertje het woord Pinksteren en klik op ‘zoeken’. Op de
pagina waar je dan komt, staan ook knutsels of kleurplaten waar je er één uit kunt kiezen voor
de vorige vraag. Ook staat links de link “’Pinksteren-filmpjes”. Klik daarop. Op de

pagina waar je nu komt staat in het midden bovenaan de link naar het liedje ‘Wat
is het Pinksterfeest?’. Luister daarnaar. Wat doet de Heilige Geest? (meerdere
antwoorden mogelijk; geef er minstens één)

SLOTVRAAG
15. Vraag aan je ouders of ze ons kerkblad “de Morgenster” hebben. Zo ja, kijk dan
eens achter op het nieuwste blad naar de kinderpagina. Hier staan altijd leuke
verhaaltjes en puzzeltjes over een bepaald soort dieren. Welke dieren? (Als jullie dit
blad niet hebben hoef je deze vraag niet te beantwoorden.)

* foto’s kunnen ook via Whattsapp of Messenger naar pastor Kuipers gestuurd worden: 0681864539 Facebook: Internetpastoor

