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1. Boaz Marree (5), Yerseke. 2. Christian van Heezik (5), Papendrecht. 3. Gijsbert van Hartskamp (7), Hoogeveen.
4. Heleen van Dijk (13), Scherpenzeel. 5. Henri van Dijk (9), Scherpenzeel. 6. Joas van Weelden (10), Hendrik Ido Ambacht.
7. Niek van Weelden (7), Hendrik Ido Ambacht. 8. Paula Roos (9), Barneveld. 9. Ralph Kayim (9), Elspeet.
10. Stan van Dam (8), IJsselmuiden. 11. Wilhelm Stomphorst (7), Oosterend, Texel. 12. Willeam van Hartskamp (10), Hoogeveen .
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Een leuke verrassing
Geschreven door Ellen Maljaars, Albanië
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‘

uf, we gaan u ergens mee naar toe nemen
voor uw verjaardag. U moet wel de volgende
spulletjes meenemen: afwasborstel, garde,
schuursponsje, tandenborstel en sportkleding.
En niet vergeten: droge kleding!’ De juf
krijgt er toch wel zenuwen van. Moet ze soms de
tanden van Albanezen gaan poetsen? Of met een
schuursponsje een Albanees vloerkleed schrobben?
Na een slapeloze nacht is het
zover. Monica, Maurits, Carolien
en ik stappen in de auto. In Tirana
stoppen we voor een grote hal. Die
heet Latitude Tirana. In de hal is een
trampolinepark. We krijgen speciale
antislipsokken aan en vermaken ons
prima. Beveiligd op hoge palen lopen
en bij de hoogste paal naar beneden
springen. Brr! Dat durf ik pas na tien
minuten. Dan nog even basketballen
op de trampoline. Een uur is veel te
kort! Op de terugweg halen we een
lekker ijsje. Een verjaardag om nooit
te vergeten. Bedankt, leerlingen, voor
deze leuke verrassing!
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Zwemavontuur
Geschreven door Ineke de Niet, Guinee
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n Guinee is de natuur prachtig! Er zijn heel
bijzondere plekken die we telkens weer
opzoeken. De Singuila is zo’n plek. Het is een
tropisch zwembad met stroomversnellingen, een
wildwaterbaan, watervallen, rotsen waar je vanaf
kunt springen, een diepe waterpoel en nog zoveel
meer om te ontdekken. Je kunt er heerlijk zitten
en genieten van mooie vogels. De toegang is gratis.
Vaak heb je het hele zwembad voor jezelf. Er staat
helaas geen friettent bij. Je kunt hooguit proberen
wat visjes te vangen en te braden op een vuurtje. Af
en toe komen kinderen uit de buurt kijken. Ze laten
ons hun zwemkunsten zien en spartelen en duiken
als vissen in het water. En dat kunnen ze zonder
zwemdiploma! Midden in de regentijd staat het water
heel hoog. Dan zijn er veel watervallen en is er een
sterke stroming. In de droge tijd is er veel
minder water en blijft er nog maar één
waterval over. Op deze leuke plek vieren
we veel verjaardagen! En elke bezoeker
nemen we mee hier naartoe. Als je niet
weet waar het is, kun je het echt niet
vinden. Met onze Toyota Landcruiser
hobbelen we dwars door het gras en
tussen boomtakken door. Zou jij ook zin
hebben in zo’n avontuur?

Koele bergen
van de Andes
Door Peter Fris, Ecuador

In Ecuador is een dagje uitgaan niet zo makkelijk. In de buurt
van onze woonplaats Quevedo is niet veel te doen. Naar de
dierentuin? Dat is drie uur rijden. Veel te ver om even weg te
gaan. We wonen wel heel dicht bij de bergen. Soms gaan we
daar wel eens heen. In de bergen is het heerlijk koel. Dat vinden
we fijn, want waar wij wonen is het altijd warm. Het is ook
echt een uitje als we op bezoek gaan bij andere zendelingen.
Even spelen met kinderen in je eigen taal. Samen genieten!
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Vragen voor jou

VAKANTIE
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Waarom moeten alle
mensen sterven? (Genesis
2: 16, 17 en Genesis 3)
	
Word je boos of blij als je
leest dat de Heere alles
bestuurt? Waarom?
	
Betrek jij de Heere in je
eigen plannen of bepaal
je zelf wat je wilt?

Hopelijk lezen veel kinderen de kinderpagina’s in
Paulus. Misschien is je iets opgevallen. Al drie keer
lazen wij met elkaar het boek Spreuken. Daarin staan
heel veel nuttige lessen voor ons leven. Ook deze keer,
wanneer wij nadenken over ‘geen vakantie’. Zoek
Spreuken 16 vers 9 maar op.
Geschreven door Dick Korpel
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e schrijver legt uit dat mensen
veel kunnen bedenken. Maar
de HEERE bestuurt alles. Hij
moet toestemming geven voor
onze plannen. Dan kan het heel
anders gaan dan wij hadden bedacht.
Misschien waren jullie in 2019
met opa en oma op vakantie. Ver weg,
helemaal in Italië. Het was erg gezellig
en jullie kampeerden op een mooie
camping. ‘Daar gaan wij volgend jaar
weer naar toe’, spraken jullie af. Maar

KNUTSELWINN

in 2020 ging het heel anders. Er kwam
een ernstige ziekte, het coronavirus.
Het ergste was dat je lieve opa of oma
ziek werd. Je bad om beterschap. Maar
dat gebeurde niet. Opa of oma overleed.
Dat is heel verdrietig. Jullie wilden helemaal niet meer naar die fijne camping
in Italië.
Wat moeilijk is dat. Waarom werd
jouw opa of oma niet beter en een ander wel? Als ik heel eerlijk ben, kan ik
geen antwoord geven op die vraag. Wat

AARS
SCHILDPAD

Wat een mooie knutsels hebben jullie gemaakt.
Prachtig! Hier zie je de vijf mooiste dieren. De
winnaars hebben een setje kaarten toegestuurd
gekregen met de foto van hun eigen knutsel. Verras de
zendingswerkers met je eigen kaart!

VOGEL

ik wel geleerd heb, is dat wij de Heere
altijd kunnen vertrouwen. Hij weet
wat het beste is. Ook als wij het niet
begrijpen. Mag ik je een advies geven?
Voordat je vanavond gaat slapen, kniel
je voor je bed en je bidt, toch? Snik
je verdriet maar uit. Zeg maar dat je
opa of oma zo heel erg mist. Maar dan
moet je verder bidden: ‘Heere, geef mij
zoveel geloof, hoop en liefde in U dat
ik U vertrouw. Dan leer ik dat U het
nooit verkeerd doet. Ook als ik het niet
begrijp.’ Zul je het doen?
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