
Kinder Woord Dienst van Oase 

Elke keer dat je komt, krijg je een Bijbel verhaal, 

Verzamel ze en je hebt je eigen Bijbel! 

 

 

 

 “Leve de herinnering” 

Aan wie denk jij? 

Zaterdag 10 november 2018 

 

 

 



 

   

Herinneringen. We hebben ze allemaal. Die van jullie kids gaan 

nog niet zo ver terug in de tijd.  

Ouders en grootouders herinneren zich vaak dingen van lang 

geleden. ‘Weet je nog…?’ , zeggen ze dan.  

Fijne herinneringen laten je glanzen.  

Daarom is ons thema vandaag ‘Leve de herinnering’!  

De herfst is een schatkamer van zomerherinneringen. De oogst 

wordt binnengehaald. Het volle groen van de bladeren kleurt door 

naar bruin, rood, geel. En als daar de zon er doorheen schijnt, 

denk je terug aan de zomer. Wat weten jullie nog van deze 

zomer? Waar zijn jullie geweest? Wat heb je gedaan, gezien?   

 

De herfst heeft ook gedenkdagen als Allerheiligen en 

Allerzielen. Ze nodigen ons uit om onze overleden dierbaren te 

gedenken. Herinneren, hoe doe je dat? Misschien heb je iets 

tastbaars in bezit wat een ereplekje kan krijgen. 

 

Weten jullie nog wat we vorig jaar gedaan hebben? 

 

     

        

     

        



Dit deden we vorig jaar… 

Kennen jullie Pastor Wim nog? 

 

Wij gaan een boom planten om aan Wim te blijven denken, zodat 

wij van zijn wijsheid mogen leren en kunnen blijven doorgeven. 

 

        

 

Hoe is het met jullie boompje? Heb je ‘m nog? 

 



We doen een Spel 

 

Vruchten van herinnering 

 

Hoe weet een eikel nu dat hij als hij eenmaal in de aarde is 

gevallen, dat hij moet uitgroeien tot een eikenboom?  

Of de kastanje dat er uit hem een prachtige kastanjeboom zal 

groeien?  

Het lijkt erop dat - op de een of andere manier - in elke 

herfstvrucht de herinnering is opgeslagen van de boom waaruit 

hij is gevallen. 

 

Herken jij de vrucht, 

 het blad  

en de plant of boom die daar bij hoort? 

 

 

 

 

 

 

 



 

De wonderlijke her-innering 

Dit zei Jezus: 

“Blijf dit doen om Mij te gedenken” - Lucas 22,19 

 

 

Brood voor Onderweg   

Wij delen het brood zoals Jezus ons voor deed. 

                         

Wij geven brood aan 

degene van wie we het mandje krijgen         



 Herinnerding       

Soms zit het in kleine dingen :                                                  

een bezem, een liedje, een geur … 

dan kloppen herinneringen 

ineens aan je hartendeur.  

Want door die herinneringen 

word je diep van binnen geraakt,  

je denkt aan heerlijke dingen 

die je ooit hebt meegemaakt 

Je zweeft naar de tijd met je mama,  

toen ze jou naar je bedje bracht 

in je warme flanellen pyjama 

en haar hand op je hoofd, heel zacht. 

Je zweeft naar de tijd met opa 

toen hij er nog was, met jullie oude hond. 

Je beleeft weer het samen lopen  

de hele parkvijver rond.  

Zweef gerust eens naar andere tijden  

toen alles zijn gangetje ging. 

Laat je ziel af en toe maar glijden 

door zo’n fijn herinner-ding! 

Heb jij een herinner-ding?  En aan wie of wat doet dat je 

denken?  

 

       

  

Wie van zijn herinneringen kan genieten,  

leeft tweemaal.   



 

Voor wie steek jij een lichtje aan? 

        

             

 

  Welke herinnering draag jij in je hart? 


