
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je wel! 

Eveline en haar beste vriendin Maaike zitten aan een grote tafel in 

het trefcentrum van de kerk. Ze zijn duifjes aan het knutselen voor 

de kinderwoorddienst van komende zondag. Zelf zijn ze daar iets te 

groot voor geworden vinden ze – ze zijn al 12! Maar Mariam, de 

moeder van Eveline, heeft ze nu gevraagd om haar te helpen. 

Omdat de jongste kinderen nog niet zo goed kunnen knippen, doen 

zij het alvast. Vervolgens moet het papier nog op een speciale 

manier gevouwen worden. Het lukt Eveline niet om het netjes te 

krijgen. Best gek, want de meeste dingen lukken haar heel snel. 

Volgend jaar gaat ze dan ook naar het gymnasium. Alles gaat haar 

gemakkelijk af. Ze was de eerste van de klas die bij het lezen ‘AVI-

uit’ was en bij rekenen krijgt ze van de juf al boeken van de 

middelbare school. Kinderen uit haar klas vragen vaak om haar 

hulp. Dan laat ze haar eigen sommen even liggen en legt ze het 

rustig uit. Zo leuk om te zien hoe blij ze dan zijn als je hen hebt 

geholpen! 

Maar dit vouwwerkje is echt heel lastig! 

“Hoe krijg ik dit in vredesnaam voor elkaar?”, moppert ze. 

“Mag ik je helpen?”, vraagt Maaike. 

“Huh, ja natuurlijk!”, denkt Eveline. 

Rustige doet Maaike het voor en na drie keer nadoen, valt het 

kwartje bij Eveline: natuurlijk! Zo ingewikkeld is het helemaal niet. 

Vreemd, dat ze dat niet zag. 

“Dank je wel!”, zegt Maaike. 

“Waarom?”, vraagt Eveline, “Ik moet toch jou bedanken?” 

“Ik vond het zo fijn”, legt Maaike uit, “dat ik eindelijk jou een keer 

heb kunnen helpen! Dank je wel.” 

 

Hoi! 

Ik ben Emma en woon in Uithoorn. En ‘us’? Dat zijn wij, dat zijn jullie. Alle kinderen van onze kerk! Iedereen 

hoort erbij! Elke keer maak ik een puzzel voor jullie, zoek ik een verhaaltje en iets om te knutselen. 

Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik heb jullie hulp nodig! 

Schrijf jij vaak leuke verhalen met een mooie boodschap? Kun jij mooi tekenen of schilderen? Ben jij handig in het 

maken van een puzzel of het verzinnen van een knutselopdracht? Kortom, heb jij een leuk idee voor de 

achterkant van de Emmausinformatie? Dan kan ik jouw hulp heel goed gebruiken. Natuurlijk mag je ook je vader, 

moeder, oma of opa inschakelen. 

Alles moet te maken hebben met het verhaal van de Ark van Noach (Genesis 6-9). Dat is het thema van de 

volgende keer. Lees dit mooie verhaal uit de bijbel en ga aan de slag! Je mag deze week al je verhaal, puzzel, 

tekening, knutselopdracht, mailen naar emmaenus@hotmail.com. Of aan het begin van de vakantie, als het maar 

vóór 1 augustus is. Veel succes! 

Tot volgende keer! Groetjes, Emma. 

 

Doolhof 

Wil jij Emma ook helpen? Ze staat in het midden van het 

doolhof en zoekt de weg naar buiten. Onderweg komen 

jullie letters tegen. Zet de letters op een rijtje en je leest 

een belangrijke zin!  

Mail jouw antwoord naar emmaenus@hotmail.com. 

Onder de goede inzendingen verloten we een exemplaar 

van het prachtige boek Ark Van Noach van Rien 

Poortvliet.
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