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donderdag 13 augustus

vakantie is …
… quality time met de kids

creativiteit - verbondenheid - groeien in geloof

knutselen

De regenboog
      Als het heeft geregend en de zon weer
tevoorschijn komt en tegen de waterdruppels
aanschijnt, dan verschijnt er een regenboog. 
In het schilderij dat hangt in Zoekpunt, de kerk-
plek in Shopping 2 te Genk, is duidelijk een 
regenboog te zien. Volgens een fabel staan aan 
weerszijden van de regenboog een pot met goud. 
Dat zou toch wat zijn, als dat waar was … Helaas 
is er nooit een eind aan die regenboog. Sommige mensen dachten, dat de 
regenboog eeen brug naar de hemel is. Er is ook nog een ander mooi ver-
haa,l uit de Bijbel; het verhaal over de Ark van Noach. 
      Wat hebben Noach, de ark en een regenboog met elkaar te maken? 
God had aan Noach gevraagd om een ark, een heel grote boot, te bou-
wen en van alle dieren er 1 of 2 mee te nemen op die woonboot. Veel 
mensen lachten Noach uit, want er was helemaal geen water in de 
omgeving te bekennen. Maar Noach deed wat God hem aan gevraagd. 
Noach en zijn familie hebben samen met ontzettend veel dieren ruim 
een jaar in die ark geleefd. Zo overleefden ze een watervloed, die God 
had gestuurd. Nadat al het water weer was gezakt, beloofde God aan 
Noach nooit meer alle schepselen te zullen vernietigen. Iedere keer als je 
een regenboog ziet, kun je aan de belofte van God denken. 
      Misschien heb je wel eens de uitdrukking gehoord: Na regen komt 
zonneschijn. Dat betekent, dat het altijd weer beter wordt in het leven 
als het eventjes niet zo goed gaat. Want zo gaat het in het leven: er zijn 
mooie momenten en minder mooie. Vergeet vooral niet naar de mooie 
dingen in het leven te kijken, ook als het niet zo goed gaat. En misschien 
is dan ook wel die regenboog te zien! 
Als jij een ark zou moeten bouwen, zou je dan ook alle 
dieren meenemen? Misschien heb je thuis wel een 
hond, een kat of een paard. Zou je ook een kikker, 
een slang en een vogel meenemen? Op de achterzij-
de kun je zien hoe je die kan knutselen. 

Knutselen
      Knip het blad en de kikker uit. Maak 
muizentrapjes en plak die onder aan de 
buik van de kikker, midden op het blad. Zo 
kan je kikker op en neer springen. Een blad 
en de kikker kun je eventueel via deze link 
downloaden:  
https://dekenaatgenk.be/kikker-knutselen.pdf 

Met muizen-
trapjes kun je 
ook een slang 
maken.  

Muizentrapjes maak je 
door 2 stroken papier op 
een hoek van 90˚ op elkaar 
te leggen en om en om over 
elkaar heen te vouwen. 

In-
struc-
ties 
om een vogel van wol te maken, vind je 
hier: https://bit.ly/2PLxvpY
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Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie 
met een zinvolle beleving, een vakantie met een        .
Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.
maandag  bezinnend wandelen
dinsdag  een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten die 
  in de Bijbel voorkomen)
woensdag  een open kerk bezoeken
donderdag  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar) 
vrijdag   opruimen in je huis en in je hoofd
zaterdag een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt 
  en de week nadien uit te lenen)
zondag  rustdag met een inspirerende gedachte 

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, 
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
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