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Even kijken bij... Gezellig lezen Lekker puzzelen



Welk   m

Hallo allemaal, 
Het is dankdag geweest.Waaraan dacht je toen het meest?Aan alle zorgen van het afgelopen jaar?Je hebt gelijk: soms was het echt zwaar.

De zorgen rond corona worden niet minder.Van deze problemen heb je nog steeds hinder.Je mag gelukkig nog wel veel doenin dit mooie en kleurrijke seizoen.
We hebben veel van God gekregen:soms was er in korte tijd heel veel regen.Maar de Heere gaf ook prachtig zomerweer.Als je nadenkt… nog heel veel dingen meer.

*****
Terwijl ik dit schrijf, raast de storm over ons land en waaien de blaadjes door de lucht. Als jullie dit lezen, is de herfst bijna weer voorbij. De winter komt eraan. Zo geeft God Zelf steeds weer een nieuw seizoen. Alles wisselt op Zijn wenken, maar Hij Zelf verandert niet. Nu het buiten vroeg donker is, heb je tijd voor andere dingen. Denk eens na: misschien heb je iets leuks voor ons. We kunnen van alles gebruiken: briefjes, foto’s, grapjes, puzzeltjes, gedichtjes en verhaaltjes… 
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Boek van de maand:
Het vriest en het 
zal niet lang 
meer duren voor 
er geschaatst 
kan worden. 
Mees heeft nog 
nooit geschaatst 
en durft het niet 

goed. Daarom wil hij ook zijn 
schaatsen niet meenemen naar 
Tijn, als hij gaat logeren. Maar 
dan krijgt hij de smaak te 
pakken. Mees en Tijn willen 
meedoen met de schaats-
wedstrijd. Helaas wordt Tijn ziek 
en moet Mees alleen...
Voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Uitgeverij Den Hertog, Houten. 
Prijs € 9,50
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In het november- 
nummer zetten we 
Theanne Fokkema uit 

Kerkwerve ‘in ’t zonnetje’. 
Het antwoord van de 

vakantiepuzzel schreef ze op een leuke 
zelfgemaakte kaart. Ook stuurde ze 
een mooie pasfoto op. 

Wil jij ook ‘in ’t zonnetje’ staan? Stuur ons dan 
een briefje en een pasfoto.

In ’t zonnetje

Groetjes, de redactie

Nieuw

adres!



3In ’t zonnetje

Bijbeluit
deAbrahams gezinAbrahams gezin

Bijbelweetje

De naam Ismaël betekent ‘God verhoort’. 
Nadat ze zijn weggestuurd door Abraham 
zijn Hagar en Ismaël gaan wonen in de 
woestijn Paran. We lezen in de Bijbel meer 
over deze woestijn. Het volk Israël komt 
erdoorheen als ze op weg zijn naar het 
beloofde land. David vlucht naar deze 
woestijn als hij op de vlucht is voor Saul.

Er is leven gekomen in de tent van 
Sara. Er is een baby geboren. Hij heet 
Izak. Die naam betekent ‘gelach’. 
Dit is het beloofde kind, dat later tot 
een groot volk zal worden. Uit het 
geslacht van dit kindje zal later de 
Verlosser geboren worden. Abraham 
en Sara hebben heel lang op een 
kindje moeten wachten. Maar wie 
in het geloof wacht op de Heere, zal 
nooit beschaamd uitkomen.

Vandaag is het feest in de tent van 
Abraham en Sara. De kleine Izak is 
nu een paar jaar oud. Tot vandaag 
werd hij gespeend. Dat betekent 
dat hij alleen nog maar dronk bij 
zijn moeder. Maar nu is hij geen 
klein kind meer. Vanaf vandaag zal 
hij brood en vlees eten, net als de 
volwassenen. Maar als het feest volop 
bezig is, gebeurt er iets verdrietigs. 
Ismaël, die nu al een grote sterke 
jongen geworden is van zeventien jaar, 
zit ook bij de maaltijd samen met zijn 
moeder Hagar. Ismaël is helemaal niet blij 
dat Izak nu ook groot is. Hij was ook niet 
blij toen Izak geboren werd. Hij is nu niet 
meer de belangrijkste zoon van Abraham. 
Als Abraham sterft, zal Izak de baas zijn. 
Nee, Ismaël kan helemaal niet lief en 

vriendelijk zijn voor zijn broertje. Hij kijkt 
minachtend op hem neer. Op het feest 
begint Ismaël Izak te bespotten. Die grote 
broer plaagt en treitert zijn broertje. Wat 
erg! Sara ziet het allemaal en ze loopt 
naar Abraham. ‘Jaag die slavin en haar 
zoon weg’, zegt ze boos tegen hem. Maar 
dat wil Abraham niet. Hij houdt veel van 
die stoere, sterke en lenige jongen. ‘Dat 
doe ik niet’, zegt hij boos tegen Sara. 
‘Hoe kun je dat nu van mij vragen?’
Maar in die nacht, als Abraham niet 
kan slapen, spreekt de Heere met hem. 
‘Abraham, je moet doen wat Sara, je 
vrouw, tegen je gezegd heeft. Stuur 
Hagar en Ismaël weg. Ik zal voor hen 
zorgen.’ De volgende morgen staat 
Abraham vroeg op. Hij maakt een kruik 
met water klaar, neemt een brood en 
gaat daarmee naar de tent van Hagar. 
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Ismaël was jaloers. Ben jij wel eens jaloers en waarom?
Abraham vertelt tegen haar wat de Heere 
die nacht tegen hem gezegd heeft. En 
dan, als het nog heel vroeg is, vertrekken 
Hagar en Ismaël. Abraham staat ze lang 
na te kijken.
Hagar en Ismaël lopen naast elkaar door 
de woestijn. Steeds verder van de tent 
van Abraham vandaan. De zon brandt op 
hun hoofden. Het zand doet zeer aan hun 
voeten. Ze zijn helemaal alleen. 
‘Moeder, ik heb dorst.’ Het is niet 
de eerste keer dat Hagar dit 
hoort vandaag. Gedachteloos 
pakt ze de kruik van haar 
schouder en geeft hem aan 
Ismaël. ‘Maar moeder, er zit 
geen water meer in de kruik. Hij 
is helemaal leeg.’ Hagar kijkt om 
zich heen, maar nergens is een waterput 
te zien. Moe en dorstig lopen ze verder. 
Op zoek naar water. Maar er is nergens 
water. ‘Moeder, ik kan niet meer’, klaagt 
Ismaël. Zijn knieën knikken en zijn 
handen grijpen zijn moeder vast. Dan 
zakt hij op de grond. Hij kreunt nog een 

beetje. Hagar pakt zijn lichaam op en legt 
het een eindje verder onder een struik. 
Daar zal hij moeten sterven van de dorst. 
Hagar wil dit niet zien en gaat zelf een 
eindje verderop zitten. Dan klinkt een 

stem: ‘Hagar, vrees niet. Sta op, 
neem de jongen. Ik zal ook hem 
tot een groot volk maken.’ 
Het is de stem van de Heere 
God Zelf. Ze veegt haar tranen 
af en dan ziet ze een eindje 
verder een waterput. Snel 

loopt ze ernaartoe, vult haar 
kruik en loopt terug naar Ismaël. 

Ze geeft hem wat van het frisse water. 
Dan doet hij zijn ogen weer open en het 
duurt niet lang of hij is weer op krachten. 
Wat is de Heere goed voor hen.

Je kunt dit verhaal lezen in 
Genesis 21: 1-21

Bijbelse zoekpuzzel

Het antwoord staat op pagina 14.

1 2 3 4 5

A A B C D E

B F G H I J

C K L M N O

D P R S T U

E V W X Y Z

Lees het verhaal goed door en probeer 
dan de puzzel te ontcijferen. Als er E3 
staat, zoek je links de E op en bovenaan 
de 3. In dit geval is het de X. Zo zoek 
je alle letters op. Er ontstaat dan een 
vraag. Weet jij het antwoord op deze 
vraag?

B3  C5  A5     B3  A5  A5  D4     A4  A5     C5  D5  A4  D3  D4  A5

E5  C5  C5  C4     E1  A1  C4     A1  A2  D2  A1  B3  A1  C3 ?



  

In het bos kom je van alles tegen...

Wil je meer weten? 
Kijk dan op: 

www.herperduin.nl/faciliteiten/
speelbos_das_leuk 

Je kunt er ook heerlijk spelen met water en
er is een blotevoetenpad!
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en Speelbos Herperduin ligt in de buurt 
van Oss en is gratis toegankelijk. 
De das is één van de bewoners van het 
bos. Dit was de inspiratie voor het 
spectaculaire speeltoestel ‘de das’.

Speelbos
Herperduin

Aan het einde van de route staat een 

hoge uitkijktoren met een prachtig 

uitzicht over bos en hei.

Je kunt er klimmen in netten en touwen en via een glijbaan kom je in de romp van de das.
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Een leuke avondEen leuke avond

Het is vrijdagmiddag. Karin loopt naar 
huis. Het is nu lekker weekend. Fijn, 
een paar dagen geen school. Als ze de 
keukendeur opendoet, ziet ze mama 
bij het aanrecht staan. Ze roert in de 
pan met tomatensoep. ‘Oh, mama, wat 
ruikt het lekker. Eten we zondag weer 
tomatensoep? Uw soep is altijd zo lekker!’ 
Mama moet er even om glimlachen. Die 
Karin toch. ‘Heb je al nagedacht wat je 
morgen wilt eten? Jij bent aan de beurt 
om iets te kiezen.’ Daar hoeft Karin niet 
lang over na te denken: ‘Bonenschotel 
met tomaat en geraspte kaas.’ Het water 
loopt al in haar mond als ze eraan denkt.
De volgende dag ruikt het weer lekker in 
de keuken. Mama heeft de bonenschotel 
in de oven gezet. Iedereen is er dol 
op. Het liefst zouden ze het elke week 
eten. Even later roept mama: ‘Jongens, 
komen jullie eten? Alles staat al op 
tafel!’ Het duurt niet lang of iedereen 
zit aan tafel. Papa, mama, Karin en haar 

twee broertjes. Als papa gebeden heeft, 
schept mama de borden vol. Iedereen is 
stil en geniet van de heerlijke maaltijd. 
Karin heeft als eerste haar bord leeg en 
kijkt vragend naar mama: Mag ik nog 
een schepje? De ovenschaal wordt deze 
avond weer helemaal leeggegeten. Op 
zaterdagavond leest mama na het eten 
uit ‘De Christenreis’ van John Bunyan. 
Prachtig om te lezen hoe Christen op reis 
is naar de hemelpoort. Wat gebeurt er 
veel onderweg. Nee, het gaat allemaal 
niet makkelijk voor Christen.
‘Zo’, zegt mama na het eten. ‘Jullie 
gaan alvast naar boven. Ik ruim het 
aanrecht op en dan gaan we daarna 
heerlijk douchen. Als jullie allemaal weer 
schoon en fris zijn, gaan we gezellig nog 
een paar spelletjes doen.’ Karin staat 
te springen. Het is altijd zo gezellig op 
zaterdagavond. Eerst met papa en mama 
een spelletje doen, daarna met elkaar 
koffiedrinken. Meestal heeft mama 

Leeshoek
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ook nog wat lekkers voor bij de koffie 
gebakken. En daarna nog een spelletje en 
dan lekker laat naar bed.
Het is een dolle boel als ze even later 
onder de sproeier staan. Eerst Bart, dan 
Leendert en als laatste Karin. Als Karin de 
shampoo uit haar haar wil spoelen, geeft 
ze opeens een gil. ‘Bah… het water is 
heel koud! Hoe kan dat nu weer?’ Mama 
voelt ook even. Het water is inderdaad 
heel koud. Papa hoort de gil van Karin 
en komt snel naar boven. ‘Wat is hier 
aan de hand? Ik schrok me een hoedje 
van die harde gil van jou.’ ‘Het water is 
heel koud. Wil je misschien even kijken 
of de kachel het nog wel doet?’, vraagt 
mama. Even later komt papa terug. ‘Nou, 
dat wordt vanavond een paar kaarsjes 
aan. Het is niet de kachel, de elektriciteit 
doet het niet. De lampen in de kamer 
gaan ook niet aan.’ ‘Hè, wat vervelend’, 
zegt mama. ‘Precies op zaterdagavond. 

Hopelijk duurt het niet te lang.’ Karin 
vindt het allemaal wel spannend. 
Stiekem vindt ze het zelfs wel leuk. 
Kaarsjes aan en dan lang opblijven. Dat is 
pas echt gezellig.
Even later zitten ze allemaal aan de tafel 
in de kamer. Er staan twee waxinelichtjes 
op de tafel. Met elkaar spelen ze ‘Wie 
ben ik’. Als het potje uit is, gaat mama de 
koffie halen. ‘Papa,’ zegt Karin, ‘eigenlijk 
is het wel heel bijzonder dat we zo 
met elkaar kunnen zijn en samen een 
gezellige avond hebben.’ ‘Dat is zeker zo’, 
zegt papa. ‘Er zijn ook gezinnen waarin 
kinderen juist heel veel verdriet hebben. 
Je mag de Heere er elke dag voor danken 
dat wij het goed met elkaar hebben. Dat 
hebben we niet verdiend. En… vergeet 
ook niet voor kinderen te bidden die het 
veel minder fijn hebben.’ Karin knikt en 
neemt een hap van haar boterkoek.



Streep alle woorden 
weg die hiernaast staan.                                                                                                                                 

Als je dat gedaan hebt, blijven 
er zes letters over. Daarvan 

kun je een woord maken.                                                                       
Lees van links naar rechts 

en van boven naar beneden.                                                                                                                    
Tip: ieder gezin heeft 

dit nodig!
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Maak er
wat van...

Maak op originele Maak op originele 
wijze jullie gezin!wijze jullie gezin!

Woord- Woord- 
zoekerzoeker

Wat heb je nodig?
- een pakje zelfdrogende klei                                                                                                                                             
- dikke rietjes
-  pijpenragers (bijvoorbeeld van de 

Hema)
- schaar

Hoe maak je ze?
Knip de rietjes in kleine stukjes en rijg 
ze aan de pijpenragers. Vouw de 

uiteinden een beetje rond. Het hoofd en de armen kun je maken van één 
pijpenrager. De romp en de benen maak je ook van één pijpenrager.  
Kijk goed naar het voorbeeld en maak de poppetjes. Als je de pijpenragers 
kleiner maakt, krijg je ook een kleiner poppetje. Zet je poppetje
                            vervolgens in een stukje klei.



De weg De weg 
naar huisnaar huis

Verbind de Verbind de 
puntenpunten

Verscheurde Verscheurde 
woordenwoorden

Alle antwoorden staan op pagina 14.

Maak op originele Maak op originele 
wijze jullie gezin!wijze jullie gezin!
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De broertjes Bram en Sam doen een 
wedstrijdje wie het eerste thuis is.                                                                                                                         

Help jij ze om de goede weg te vinden?
Anna helpt haar ouders vaak op de 

boerderij. Verbind eerst de punten 1 tot 48 
en daarna de punten 1 tot 31. Dan zie je 

wat ze vandaag aan het doen is. 

De broer van Katrien 
heeft haar woordenlijstje 

verscheurd. Kun jij het 
weer volledig maken?

De twee stukjes die 
overblijven, vormen 
samen een woord.



Arnold heeft er vandaag niet veel zin 
in. Hij loopt deze laatste schooldag voor 
de vakantie door de school en voelt 
zich niet lekker. Hij maakt zich zorgen 
over de vakantieweek. Hoe moet het? 
Herfstvakantie zonder papa. Arnold gaat 
naar het schoolplein en schopt tegen het 
speelgoed van de kleuters. Hij is boos en 
verdrietig. Je kunt het aan zijn gezicht 
zien. Hij geeft een trap tegen het fietsje 
van de kleuter die vlak langs hem rijdt… 
Het kan hem niets meer schelen. Ook 
het roepen van de juf hoort hij niet eens. 
Hij schrikt als ze hem bij de arm pakt. 
‘Arnold, wat doe jij?’ De juf is boos. ‘Kijk 
me aan’, zegt ze. Ze zet haar vingers 
onder zijn kin. Hij is echt kwaad. Of is 
hij verdrietig? Hij weet niet wat hij doet. 
Hij heeft tranen in zijn ogen en wil zich 
losrukken. De juf is boos en praat nu 
extra hard… Er staan heel veel kinderen 
om hem heen. ‘Als je niet wilt luisteren, 
breng ik je naar binnen.’ Daar gaan 
ze. Arnold stribbelt tegen… Hij wil zich 
losrukken. Hij huilt. Andere kinderen zien 
het en volgen de juf met Arnold tot bij 
de deur. ‘En nu ga je hier staan en straks 
wil ik horen waarom je zo lelijk deed. 
Begrepen?’ Arnold snikt. Hij denkt: zal 
ik weglopen? Zal ik gewoon naar buiten 
gaan? Sorry zeggen of… Dan komt de 
meester langs. Arnold kijkt naar hem. 
Hij is de directeur. Hij ziet Arnold staan 
en denkt aan wat de moeder van Arnold 
laatst vertelde. Hij ziet het verdriet bij 
de jongen… Geeft hem een tikje op zijn 
schouder. ‘Vertel eens, Arnold, wat is er 
gebeurd? Waarom sta je hier en waarom 
heb je gehuild…?’ Het is stil in de gang. 
De kinderen spelen buiten en de juf loopt 

op het plein. Arnold hoort de vraag van 
de meester, maar houdt zijn lippen stijf 
op elkaar. Door zijn tranen heen ziet hij 
de meester staan. Hij is van binnen zo 
ontzettend boos. Hij voelt zich zo ellendig. 
Hij wil wel heel hard schreeuwen. Ze 
moesten eens weten wat er is gebeurd. 
Papa en mama maken ruzie en… Het 
ergste is dat papa en mama niet meer 
bij elkaar willen wonen. Hij weet niet 
wat hij tegen de meester moet zeggen. 
Snikkend staat hij voor hem. De meester 
heeft zijn handen op zijn schouders 
gelegd. Hij wil wel troosten, maar hoe 
doe je dat als een jongen zo intens veel 
verdriet en pijn in zijn hart heeft? Arnold 
denkt aan zijn papa en hoe het nu verder 
moet. Hij denkt aan zijn mama die niet 
wist of papa nog wel op zijn verjaardag 
kan komen… Er komt geen woord over 
zijn lippen. Hij kan het niet… De meester 
steekt zijn hand uit. ’Ga je mee?’ Samen 
lopen ze het kamertje van de directeur 
binnen. Arnold krijgt een bekertje water. 
Hij wrijft over zijn ogen. De tranen blijven 
komen. Als hij naast de meester aan 
tafel zit, kijkt hij hem aan. Zal hij het 
vertellen? Hij veegt met zijn arm over 
zijn ogen. De blouse is helemaal nat. 
Dan komt het hoge woord eruit… ‘Papa 
en mama wonen niet meer bij elkaar. Ze 
zijn…’, Arnold snikt, zit met zijn handen 
voor zijn ogen… ‘ge... schei... den.’ De 
meester geeft hem een aai over zijn bol. 
‘Ik weet het’, zegt hij, ‘je moeder heeft 
het verteld en ze was heel verdrietig. Jij 
ook. Boos en verdrietig. Dat zag ik net 
op het plein en in de gang.’ Hij weet 
het, denkt Arnold. Dan wordt het stil 
in het kamertje. De meester kijkt naar 

Arnold kan Arnold kan 
niet kiezen...niet kiezen...

10

Verhaal
VOOR JOU!



Te
ks

t: 
H

an
s 

Ja
ns

en
/T

ek
en

in
g:

 T
am

ar
a 

Vi
ss

er

11

Arnold en is ook even helemaal stil. 
Wat moet hij zeggen? Hij denkt. Soms 
is het goed om samen even stil te zijn. 
‘Het is bijna herfstvakantie…’, zegt de 
meester zachtjes. ‘Ik heb geen zin in de 
herfstvakantie’, snikt Arnold. ‘Ik moet 
kiezen tussen papa en mama en ik 
wil niet kiezen, ik hou van allebei.’ De 
meester voelt de pijn van de jongen. Hij 
kan niet kiezen. Logisch toch? Kiezen. 
Het is onmogelijk. ‘Ik vind ze allebei lief.’ 
Arnold balt zijn vuisten en legt ze 
tegen zijn voorhoofd. ‘Waar moet ik 
heen?’ Als hij opkijkt, ziet hij dat 
de meester naar hem kijkt. Hij 
weet het ook niet. ‘Laten we er 
samen over nadenken’, zegt 
hij. ‘In de herfstvakantie 
kun je een paar dagen 
naar je vader en 
misschien ook een 
paar dagen naar je 
moeder. Misschien 
wil je ook een paar 
dagen in het dorp 
blijven om met je 
vriendjes te spelen.’ 
Arnold denkt na over 
de woorden van de 
meester. ‘Ja, dat zou 
kunnen… maar… hoe 
moet het dan verder?’ 
‘Eerst volgende week 
de herfstvakantie’, 
zegt de meester, ‘na 
de vakantie kijken 
we weer verder. 
Dinsdag na de 
vakantie kom je 
weer bij mij praten. 
Afgesproken?’ 
Arnold knikt. Hij 
vindt het fijn dat 
er iemand naar 
hem luistert. ‘Mijn 
vriendjes weten 

nog van niets. Straks vragen ze waarom 
ik zo boos was en…’ Arnold wil het woord 
‘gescheiden’ niet gebruiken. Hij wordt 
stil en knijpt zijn ogen dicht. Hij rilt alsof 
hij het koud heeft. De meester pakt de 
hand van Arnold vast. Hij knijpt zachtjes. 
‘Ook dat van je vriendjes die misschien 
vragen stellen gaan we oplossen.’ De 
meester wil nog wat zeggen. ‘Arnold…’ 
Even is het stil. ‘Op het plein was je 
boos. Je schopte tegen het speelgoed 

en je luisterde niet naar de juf. Ik 
begrijp dat wel, maar straks 
zoeken we de juf even op en 
moeten we haar ook vertellen 
wat er is gebeurd. Zullen 

we dat samen doen?’ Arnold 
knikt. ‘Verder wil ik nu met jou 

vragen of de Heere voor jou wil 
zorgen en of Hij jou wil helpen 

en ook je papa en mama.’ Samen 
vouwen ze hun handen. Het wordt 
stil in de kamer… eerbiedig stil… 
en de stem van de meester klinkt. 
Arnold luistert. ‘Heere, wilt U voor 
Arnold zorgen? Zeker nu hij zich zo 

alleen voelt, boos en verdrietig 
is.’ De meester vraagt ook of 
Hij wil zorgen dat de vader en 
moeder samen voor Arnold 

kunnen blijven zorgen. Zeker nu 
ze allebei hun eigen weg gaan en de 

jongens, Arnold en zijn broer, het heel 
moeilijk hebben. Ze kunnen niet 

kiezen tussen papa of mama, 
omdat ze 



van allebei evenveel houden. ‘Heere’, 
zegt de meester, ‘wilt U Arnold helpen?’ 
Na het ‘amen’ blijft het stil in de kamer. 
De meester geeft een knipoog. Je kunt 
zien dat hij ook verdrietig is. ‘Arnold, als 

er iets is, zoek je mij op. Afgesproken?’ 
Arnold glimlacht. Hij is blij dat de meester 
naar hem heeft geluisterd. Fijn dat hij zijn 
verhaal kon vertellen. Ze geven elkaar 
een hand en gaan naar de juf.

12

Weet je...
dat Arnold niet de enige jongen is die het moeilijk heeft? 
dat veel kinderen, ook pubers, pijn en verdriet hebben als hun ouders van elkaar scheiden? 
dat als papa en mama het niet langer met elkaar kunnen vinden, de kinderen vaak moeten kiezen? Of bij vader of bij moeder wonen of de ene keer hier en de andere keer daar.  
dat er vaak al heel veel gebeurd is voor er een scheiding komt?dat kinderen die te maken hebben gehad met een scheiding vaak te maken krijgen met emotionele gevolgen, zoals verdriet, depressieve gevoelens, stress en soms ook een schuldgevoel?   

dat je altijd naar iemand toe mag gaan? Bijvoorbeeld naar iemand uit de kerk om over nare dingen te praten. Zo kunnen jullie de zorgen ook samen bij de Heere neerleggen. De antwoorden staan op pagina 14.



Puzzelover het
 gezin

13

Hoe noem 
je de 

broer van 
je vader?

De moeder 
van je vader 
is de ... van 
je moeder.

De kinderen 
van je oom 

en tante 
zijn jouw 
... en ...

De 
moeder 

van jouw 
moeder is 

je ...

Wanneer je 
zus trouwt, 

is haar  
   man jouw 

...

Als de zoon 
van je oma 
trouwt, is 
zijn vrouw 

jouw ...

Wat is de 
dochter van 

je tante 
van jou?

Hoe noemt 
je moeder 
de broer 
van je 
vader?

1

1

5

2

6

3

7

4

8

5 3

2

4

8
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De antwoorden staan op pagina 14.
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Eigenwijs
•  Pagina 4 - Bijbelse puzzel: 

Hoe heet de oudste zoon van Abraham? 
Ismaël

•  Pagina 8 - Woordzoeker: 
woning

•  Pagina 9 - Doolhof: 
 
 
 
 
 
 
 

•  Pagina 9 - Verscheurde woorden: 
asperge, ijsbeer, ballon, boerin, ananas, 
mikado, caramel, orkaan, banaan, bergen, 
garage, kikker, moeder; pestkop

•  Pagina 13 - Puzzel gezin: 
1. oom, 2. zwager, 3. schoonmoeder, 4. 
neefjes en nichten, 5. oma, 6. zwager, 7 
tante, 8. nicht

•  Pagina 14 - Alfabet: 
hooi

Deze tekening heb ik gemaakt in de vakantie.
Ik heb alleen maar houtskool gebruikt.
Ik houd van schepen tekenen.
Amos van den Berg uit ZwartsluisGod blijft ons altijd trouw

en redt je uit het nauw.
Hij zorgt voor je als je in Hem gelooft,
want dat heeft Hij ons ooit beloofd.
Het leven,
heeft God gegeven.
Hij heeft de wereld voor ons geschapen,
zodat wij kunnen leven en slapen.
Hij zorgt voor ons als een herder,
en leidt zo ons leven verder.
In Zijn Woord,
lees je hoe het hoort.
In Zijn Woord lees je wat je doen moet,
en als je dat doet, doe je het goed.
Dit gedicht is gemaakt door:
Loïs v. d. Berg uit Zwartsluis
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Antwoorden

A L F A B E T
Ik lig los op de grond en groei niet meer.

De zon schijnt op mij.
Het is nu heel warm.

Nu ben ik niet groen meer.
Mijn kleur is licht.

Ik ben nu …
In de herfst en win-ter ben ik e-ten voor een koe.

door: Greetje Dunnink-Foppen uit Elburg

Het antwoord van een puzzel, opgestuurd
door Thirza Melissen uit Barneveld



e-m@il

Schrijf naar Margriet 
en wie weet kom je ook 

op deze pagina!

Samen met 
mama heb ik de 
puzzel gemaakt! 
Het antwoord 
is: Heere red 
mij! Ik vond het 
heel leuk om te 
maken. Ik zit 
in groep 2 en 
leer al een paar 
letters.

Op de foto zie je mij bij natuurspeelplaats Avonturis in 
Maassluis. We waren toen gezellig een dagje bij oom 
Guus en tante Ank.

Mijn mama heeft mijn kleurplaat niet op de 
post gedaan, maar ik heb er zo mijn best op 
gedaan!

Nu sturen we ‘m snel per email, anders is de 
kleurplaat er niet vóór 4 september. Op de foto 
zie je mij even klauteren tijdens een mooie 
wandelroute in het Harderbos. Het was een 
beetje een regenachtige dag, maar we hebben 
tóch genoten!

Omdat ik niet wist wat Avonturis was, ben ik 
maar eens op zoek gegaan. Het lijkt me een erg 
leuk park waar je van alles kunt doen: klimmen, 
klauteren, waterpompen, vies worden in de modder, 
dammen bouwen, schommelen, de kabelbaan 
gebruiken, dingen over de natuur bekijken en lekker 
op het strandje liggen. Ik denk dat jullie er genoten 
hebben.

Geniet je in groep 2? Leuk dat jullie al wat letters 
leren. Zo leer je spelenderwijs lezen. Mama mag je 
best nog helpen bij de puzzels. Het inkleuren van de 
letters heb je vast zelf gedaan.

Je mag altijd ook alles via de mail opsturen. Het 
klopt, je hebt erg je best gedaan op de kleurplaat. 
Helaas kan ik niet alle kinderen een prijsje geven. 
In het decembernummer komt er misschien weer 
een kleurplaat. Ook als het wat regenachtig is, kun 
je genieten in het bos. Je moet alleen goede kleren 
aandoen en je laarzen niet vergeten.

Jonathan Borreman uit 
Krimpen aan den IJssel

Evelise de Ruiter uit 
Elspeet

Post&
Annemarie de Ruiter uit 

Elspeet

Ik ben Matthias 
en ben 8 jaar 
oud. Ik zit 
nu in groep 
5. Ik woon in 

Doornspijk. De oplossing is: Cornelius laat 
Petrus halen en zegt: wij zijn bij elkaar om 
van u het woord van God te horen.

Het antwoord van de rebus had je helemaal goed. 
Vond je het moeilijk? Hoe gaat het in groep 5?

Matthias Bredeweg uit 
Doornspijk
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Emma en Luuk lopen door het bos. 
Overal liggen blaadjes.  
‘Zullen we op het bankje aan het 
water gaan zitten?’, vraagt Luuk. 
Puk mag hier loslopen. Dan kan hij 
snuffelen en water drinken.

‘O ja?’ Luuk kijkt verbaasd.
‘Ja’, lacht Emma, ‘alle kinderen  
en mensen in de hele wereld zijn  
toch gemaakt door de Heere God? 
Nou, dan zijn we toch een hele 
grote familie?’
Daar moet Luuk nog eens goed 
over nadenken...

Ze zitten een tijdje op een 
bankje. Emma denkt diep na. 
‘Weet je’, zegt ze opeens, 
‘eigenlijk zijn we een hele grote 
familie...’

Te
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t 
en
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er
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en

Emma, Luuk en Puk
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