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Ha jongens en meisjes,  
 
Gaan jullie mee? Samen op weg naar Pasen … het feest van de opstanding van de Heere 
Jezus. De Zoon van God  is als een klein kindje geboren in Bethlehem en heeft, toen Hij 
op deze aarde leefde, heel veel verhalen verteld en wonderen gedaan. Al die verhalen 
staan in de Bijbel, zodat wij ze ook kunnen lezen, iedere dag.  Weet 
je waarom? Omdat Jezus zo graag wil, dat we heel veel van Hem 
houden en dicht bij Hem leven! Maar zelf denken we zo vaak: Ik 
kan het wel alleen, ik heb de Heere Jezus helemaal niet nodig! En 
ook zo vaak doen wij dingen waar we de Heere God verdriet mee 
doen. Die verkeerde dingen noemen we ‘zonden.’ Maar weet je 
wat nu zo mooi is? De Heere Jezus wil ons onze zonden, onze 
verkeerde dingen, vergeven! En daarom is Hij, toen Zijn werk op 
aarde klaar was, niet gelijk terug gegaan naar Zijn Vader in de 
hemel, maar heeft Hij eerst iets heel bijzonders gedaan. Iets wat 

wij verdienen, maar wat Hij in onze plaats gedaan heeft: Hij heeft zich laten bespotten, 
gevangen laten nemen en is zelfs aan het kruis gehangen. Hij is gestorven en begraven. 
Toch was dat niet het einde, want … na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. Hij 
leeft en woont nu bij God, Zijn Vader, in de hemel! Ver weg? Nee hoor, juist ook heel 
dichtbij. Want Hij wil wonen in je hart! 
 
De dagen voor Goede Vrijdag en het Paasfeest worden we stil …  
Stil, omdat we nadenken over het lijden, sterven èn de opstanding van de Heere Jezus.  
Daarom noemen we deze week ook de ‘stille week.’  

We luisteren naar de verhalen en liederen en bidden en danken met elkaar.   
Net als vorig jaar hebben we ook nu een speciaal programma voor jullie. Alle kinderen en 
juffen en meesters van de Rehobothschool hebben hier aan meegewerkt. Kijk en luister 

je mee? 
 
We worden stil op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en op Goede Vrijdag. En op 
zondag vieren we feest, het Paasfeest. Iedere dag staat er vanaf 18.00 uur een filmpje 
klaar op YouTube (Rondzes Ichthuskerk) en kunnen jullie dit boekje gebruiken. Het 
laatste filmpje staat op 1e paasdag ’s morgens klaar.  
 
 
 
 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 

gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
(Johannes 3 vers 16) 

 

 
 



Maandag 11 april – de Koning komt 

 
Kinderen zingen 
Samen op weg naar Pasen. 
Samen op weg de toekomst tegemoet. 
Samen op weg naar Pasen. 

Samen op weg en weten ‘het komt 
goed.’ 
Samen op weg naar Pasen, 
geweldig dat dat kan en dat dat mag. 
Samen op weg naar Pasen 

en delen in Gods liefde elke dag. 
 

Stilstaan bij Zijn intocht in de stad 
Jeruzalem. 
Stilstaan bij Hosanna tot de woorden 
“kruisig hem!” 
Stilstaan bij Zijn angsten, bij Zijn pijn en 

het verraad. 
Maar weten dat het leven dankzij Hem 
weer verder gaat. 
 
Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons 

heeft gedaan. 
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha 
zag staan. 
Stilstaan bij Zijn leven dat Hij voor de 
mensen gaf. 
En stilstaan bij de vrouwen bij het 
openstaande graf. 

 
Samen mogen lezen van de weg die Hij 
moest gaan. 
Hoe Hij door Zijn liefde zelf de dood 
wist te verslaan. 

Voelen dat Hij meegaat, 
voelen dat Hij in ons leeft. 
Het wonder van  
het Paasfeest  
dat ons weer  
een toekomst geeft 
 

Verhaal  
 

Kinderen zingen 
Hosanna, hosanna! 
We maken een rij. 
Hosanna, hosanna! 
Want de Koning komt voorbij. 
 
Gezegend is Hij, 
Die komt in de naam, 
Die komt in de naam van de Heer (2x) 
 
Hosanna, hosanna! 
Hij rijdt door het land. 
Hosanna, hosanna! 
Neem een palmtak in je hand. refrein 
 

Hosanna, hosanna! 
Maar zie je het niet? 
Hosanna, hosanna! 
Onze Koning heeft verdriet. refrein 
 
Kinderen zingen 
Hosanna in de hoogste hemelen. 
Gezegend Hij die komt in de naam van 
de Heer. 

Hosanna, Hosanna! 
Glorie voor Davids Zoon. 
Hosanna in de hoogste hemelen. 

Gezegend Hij die komt in de naam van 
de Heer. 
 
Gebed 
 
Kinderen zingen 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge  
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
Hosanna in de hoge! 
 

Glorie, glorie, glorie voor de Koning  
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
Glorie voor de Koning!



Dinsdag 12 april – de Paasmaaltijd 
 
Kinderen zingen 

Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind,  
dat jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken, 
als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken, 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen, 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen, 
als wij zingend voor hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

 
Verhaal 
 
Kinderen zingen 
Ik vind het fijn om jou te helpen 

en je vriend te zijn. 
Zeg me waar ik helpen kan. 
Ik ben nooit te klein om een 
vriend te zijn. 
Dus vraag gerust of ik helpen kan. 
 
Want ik word zelf ook geholpen  
door mijn beste Vriend. 
Jezus helpt mij elke dag. 
En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan 
zijn en dat ik jou helpen mag. 
 

 
 
Verhaal  
 
Kinderen zingen 
Heer, Uw bloed dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer dat U bracht. 
En U wast mij witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 
 
 
Gebed  

 
 
Kinderen zingen 
Jesus Christ, Bread of Life,  
Those who come to You will not hunger.  
Jesus Christ, Risen Lord,  
Those who trust in You will not thirst. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Woensdag 13 april - in de steek gelaten 
 
Kinderen zingen 
Heel alleen in de hof, 
zo alleen knielt de Heer. 
Donker is het om Hem heen, 

er is niemand meer. 
 
Geef Mij hoop en geef Mij kracht 
om te doen wat U wilt. 
Geef Mij hoop en geef Mij kracht  

om te gaan door de nacht. 
 
Heel verdrietig en bang, 
zo alleen vecht de Heer. 
Help Mij, Vader, geef Mij kracht,  
want Ik kan niet meer. 
 

Heel alleen in de hof, 
zo alleen gaat de Heer. 
Om te sterven aan het kruis, 
Hij bidt nog een keer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kinderen zingen 
Hij kwam bij ons, heel gewoon. 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 

 
Zie onze God, de Koning-knecht. 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 

Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
Zijn liefd’en kracht. 
 
 

 
 

En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn. 
Verscheurd door angst en verdriet, 
maar toch zei Hij: Uw wil geschied.’ 
 
Verhaal 
 
Kinderen zingen 
Alzo lief had God de wereld, 
alzo lief had God de wereld, 
de wereld, de wereld. 
God had de wereld lief. 

 
Dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven 
zijn ééngeboren Zoon. 

 
Opdat een ieder die gelooft, 
opdat een ieder die gelooft, 
een ieder, een ieder. 
het eeuwig leven heeft. 
 
Verhaal  

 
Kinderen zingen 
De ogen van de Heer kijken hem aan 
terwijl een groep soldaten met wapens 
bij hem staan. 

Ogen vol van liefde, ogen vol verdriet. 
Maar Judas’ hart is koud en hard,  
hij ziet die liefde niet. 
 
De woorden van de Heer gaan door de 
nacht. 
Verraad jij Mij met een kus, dat had Ik 
niet verwacht. 
Woorden vol van liefde, woorden vol 
verdriet. 
Maar Judas heeft zich omgedraaid,  
hij hoort die liefde niet. 



Jezus was zijn Heer, 
Jezus was zijn Vriend. 
Jezus was de Zoon van God, 
die hij heeft gediend. 
 
 
 
 
 
 
En nu, 
groet hij Jezus met een kus. 
En nu, 
noemt hij zijn Meester bij die naam. 
Het leger weet nu wie 

zij in de boeien moeten slaan. 
 
Jezus was zijn Heer, 
Jezus was zijn Vriend. 
Jezus was de Zoon van God, 
die hij heeft gediend. 
 
Jezus is mijn Heer, 
Jezus is mijn vriend. 

Jezus is de Zoon van God, 
die ik dien. 
 

Verhaal 
 
 
 
Gebed  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kinderen zingen 
Er kraait geen haan, er kraait geen haan 
als Petrus bij het vuur gaat staan.   
Er kraait geen haan en Petrus wacht 
bij 't huis waar Jezus is gebracht.  
 
Jij hoort bij Hem, jij hoort bij Hem, 
zo roept opeens een vrouwenstem. 
Jij hoort bij Jezus, waar of niet? 
Maar Petrus zegt: Ik ken Hem niet! 
 
Te dicht bij 't vuur, te dicht bij 't vuur, 
waar moet hij schuilen op dit uur? 
Te dicht bij 't vuur, en weer die vraag: 
zag ik jou niet bij Hem vandaag? 

 
De derde maal, de derde maal, 
zegt iemand: ik hoor aan je taal, 
dat jij er één van Jezus bent. 
Maar Petrus vloekt en hij ontkent. 
 
Er kraait een haan, er kraait een haan, 
en hij is huilend weggegaan. 

Er kraait een haan en Petrus weet: 
ik liet mijn meester in de steek. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Donderdag 14 april – Op weg naar Golgotha 

Kinderen zingen 

Waarom bleef U zo stil, 
toen ze U vroegen:  
Bent U de koning der Joden? 
Waarom bleef U zo stil, 
toen ze U sloegen 
en aan een kruis wilden doden. 
 
Dacht U aan ons 
en dat U de Vader zou zien? 
Dacht U aan ons, 
misschien? 
 

Waarom vocht U niet terug, 
toen ze U vonden 
en als een dief wilden vangen? 
Waarom vocht U niet terug, 
toen ze U bonden 

en aan een hout wilden hangen? 
 
Waarom zei U geen woord, 
toen ze zo spuugden 
en U bespotten en lachten? 
Waarom zei U geen woord, 
toen ze U duwden 

en U naar Golgotha brachten? 
 
 
 
Verhaal 

 
 
 
Kinderen zingen 
Als ik lees in de bijbel 
wat er toen is gebeurd, 
die dag in Jeruzalem. 
Hoe soldaten U sloegen, 
hoe U mee werd gesleurd. 
En mensen schreeuwden: “Kruisig hem!” 

Dan word ik stil 

en denk ik eraan, 
dat U dit ook 
voor mij hebt gedaan. 
 
Dank U Jezus, 
dat U stierf voor mij. 
Dank U Jezus, dank U wel. 
 
En ik lees van de doornen 
als een kroon op Uw hoofd. 
Hoe U werd bespot en veracht 
en met spijkers gekruisigd, 

van het leven beroofd. 
En dat U riep: ‘Het is volbracht’ 
 
Dan word ik stil 
en denk ik eraan, 

dat U dit ook 
voor mij hebt gedaan. 
 
Verhaal 
 
Kinderen zingen 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem, 

met een kruis op Zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 
‘Kruisigt Hem!’ 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 

 
Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 
als de Koning der Joden wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan 
als Hij roept: ‘Het is volbracht!’ 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer. 
Dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst Uw genade aan mij telkens 
weer, Uw genade is mij  genoeg. 

 
 

 



In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is 
nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 
 
 
Verhaal 
 

 
Gebed 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kinderen zingen 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in Zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
  
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 

zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  
  
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  

geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Vrijdag 15 april – Jezus’ laatste uren 
 
Kinderen zingen 

Als ik mijn ogen sluit 
en denk aan Golgotha. 
Dan lijkt het net of ik 
daar op die heuvel sta. 
Ik zie het houten kruis, 
zie wat de mensen doen. 
Dat Jezus sterven moet, 
want dat gebeurde toen. 
 
Ik hoor opnieuw Zijn stem 
die roept: ‘Het is volbracht!’ 
En daarna wordt het stil, 

't is donker als de nacht. 
Toen stierf Hij aan het kruis, 
toen was de pijn voorbij. 
O, ik weet meer dan ooit,  
dat Hij dit deed voor mij. 

 
Ik doe mijn ogen dicht 
en vouw mijn handen stil. 
Ik bid met heel mijn hart 
wat ik Hem zeggen wil:  
‘Heer, aan dat houten kruis 
droeg U de straf voor mij. 

Ik had nog nooit een Vriend, 
Die zoveel hield van mij.’ 
 
 
Verhaal 

 
 
Kinderen zingen 
Ergens ver van alle huizen, 
op een heuvel staan drie kruisen. 
In het midden hangt een Man,  
Die daar sterven moet. 
De mensen willen van Hem af zijn. 
Waarvoor zou dit nu de straf zijn, 
want Hij heeft geen kwaad gedaan. 
Alleen maar goed. 
 

Eli Eli lama sabachtani 

Eli Eli lama sabachtani 
 
Dan opeens hoor ik Hem praten: 
‘Waarom hebt U Mij verlaten? 
Waarom komt U Mij niet helpen? 
In mijn verdriet. 
Vader ik ben als een blinde,  
nergens kan ik U meer vinden. 
U was altijd zo dichtbij. 
Ik begrijp het niet.’ 
 
Dat was alles wat ik hoorde, 

Jezus' allerlaatste woorden. 
Niemand weet waarom de Vader 
Zijn Zoon verliet. 
Maar als je denkt dat je alleen staat, 
Hij weet wat er door je heen gaat, 

Hij zal altijd bij je zijn, 
als geen mens je ziet.  
 
 
Verhaal 
 
 

Gebed  
 
 
Kinderen zingen  
Zie, de dag breekt aan. 

Vol van duisternis, 
Christus op weg naar Golgotha. 
Zondaars grepen Hem 
en bespotten Hem, 
sloegen Hem aan een kruis. 
 
Zie het kruis, voel zijn kracht: 
Christus droeg onze straf; 
werd veracht, 
maar Hij bracht vergeving, 
stervend aan het kruis. 
 



O, te zien hoe pijn Uw gelaat vervormt, 
als al die zonde op U drukt. 
Bitterheid, verraad, elke slechte daad 
kroont Uw bebloed gezicht. 
 
Nu dooft al het licht 
en de aarde beeft, 
want Hij, haar Maker, 
buigt Zijn hoofd. 
Zie de voorhang scheurt, 
doden leven weer. 
Dank God, het is volbracht! 
 
Ik zie ook mijn naam 
in Uw wonden staan. 

Want door Uw lijden ben ik vrij. 
Dood is weggevaagd 
en nu leef ik weer. 
Doordat Uw liefde won. 
 
Hard geslagen, vastgenageld;  
Zie Hem, stervend aan een kruis. 
Hij, die onze straf wil dragen,  
door Zijn eigen volk verguisd.  

’t Is de lang verwachte Koning,  
Davids Zoon en Davids Heer.  
Hij, het Woord van God gekomen,  

geeft de geest en spreekt niet meer. 
 
 
 
 
 

Droeg een mens ooit zoveel lijden,  
zag een ziel ooit zo’n verdriet?  
Smalend spotte elke vijand,  
angstig vluchtte elke vriend.  
Hard geslagen door belagers   
– niemand nam het op voor Hem.  
Maar het hardst van alle slagen,  
kwam Gods oordeel neer op Hem.  
 
Wie te licht denkt over zonde  
en haar diepe ernst niet ziet,  
kijk naar Hem en zie verwonderd  
wat een vonnis zij verdient.  
Christus, het volmaakte Paaslam,  
droeg ons weerzinwekkend lot.  

Hij, Die onze zonden wegnam,  
Hij verzoent ons weer met God.  
 
Hier vindt ons geloof een bedding,  
onze hoop een vaste grond:  
Christus, rots van onze redding,  
Die verloren zondaars vond.  
Alle lof, eer en aanbidding  
voor Zijn nooit volprezen naam!  

Wie zijn hoop op Jezus vestigt,  
leeft in hoop die nooit beschaamt. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Zondag 17 april / maandag 18 april – Hij leeft! 
 
Kinderen zingen 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan, 
Hij leeft, Hij leeft! (3x) 
 
Klap in je handen van blijdschap, 
dit is de dag, die God ons geeft. 
Dit is de dag van je leven. 
dit is het feest dat Jezus leeft! 
 
Jezus is opgestaan en Hij leeft, 
halleluja! (2x) 
  
Klop op de deur bij de mensen: 

Dit is de dag die God ons geeft. 
Kom uit je donkere huizen, 
kom naar het feest, dat Jezus leeft! 
 
Jezus is opgestaan en Hij leeft, 

halleluja! (2x) 
 
Zing op de straten en pleinen: 
Dit is de dag die God ons geeft. 
Zing van het licht en het leven, 
zing van het feest dat Jezus leeft! 
 

Jezus is opgestaan en Hij leeft, 
halleluja! (2x) 
 
Verhaal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderen zingen 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die jubelt door Jeruzalem. 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, 
de Zoon van God is opgestaan. 

 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan, 
die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van Uw troon 
om mens te zijn. 

Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf, 
uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote naam. 

 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daalde  
d'engel af,  
heeft de steen genomen, van 't 
verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immer meer. 
 
 



Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw, 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint 
en het Licht het van het duister wint. 
Mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn troon gaan staan, 
hef ik daar mijn loflied aan. 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw, 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 
Straks wanneer de grote dag begint 
en het Licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan, 
heffen wij dit loflied aan. 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd, 

alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Geloofsbelijdenis 
voor kinderen  

 

 
Ik geloof in God de Vader, Die alles kan, Die alles gemaakt heeft.  
Heel de wereld: de bomen, de bloemen, de dieren, maar ook mij. 

 
Ik geloof in Jezus Christus, de enige Zoon van God, onze Heere. 

De Heilige Geest zorgde ervoor, dat Hij kwam.  
 

Hij is in Bethlehem geboren en de maagd Maria is Zijn moeder.  
 

Hij heeft geleden en heeft, toen Pontius Pilatus stadhouder was, 
aan het kruis gehangen, is gestorven en begraven  

en is in het donker en de angst van de hel geweest.  
 

Maar na drie dagen is Hij weer levend geworden  
en opgestaan.  

 
Daarna is Hij naar de Vader in de hemel gegaan.  

Daar is Hij nu, bij Zijn Vader. Die alles kan.  
 

Hij zal ook terugkomen naar deze wereld  
om de levende mensen  

en de gestorven mensen te oordelen.  
 

Ik geloof in de Heilige Geest.  
 

Ik geloof, dat er een kerk is waarin alle mensen,  
die Jezus liefhebben, ook elkaar liefhebben.  

 
Ik geloof, dat mijn zonden zijn vergeven.  

 
Ik geloof dat ik, als ik gestorven ben, eens weer  

een nieuw lichaam krijg.  
 

En ik geloof, dat ik altijd bij de Heere mag leven.  
 

Amen 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Welkom in de Ichthuskerk! 
 

Iedere zondag is er  
om 9.30 en om 16.00 uur  

een kerkdienst voor jong en oud. 
 

Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar  
zijn van harte welkom op zondagsschool ‘de Roepstem.’ 

1x per twee weken onder de middagdienst. 
 

Alle kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool 
 zijn van harte welkom op kinderclub ’t Visnet.  

1x per twee weken op dinsdagavond van 19.00 – 20.15 uur. 
 

Ben je 12 jaar of ouder?  
Dan is er voor jou de tienerclub en  

(vanaf 15,5 jaar) de jeugdvereniging. 
 

www.rondzes.nl 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dit programma is 

een initiatief van de Hervormde Gemeente Ridderkerk 
met medewerking van de Rehobothschool  

 
 

 


