
HALLO, HIER IS WEER EEN BRIEF VOOR JOU  
  
Het is bijna Pinksteren. Wat vieren we dan 
eigenlijk? Kinderen, hierover gaat deze 
nieuwsbrief. Klik op de link voor een liedje over Pinksteren. 
https://www.youtube.com/watch?v=mFaLj7x_diU 

Het is jammer dat iedereen en dus ook jij nog steeds veel thuis moet 
blijven door het coronavirus. Je mag inmiddels wel weer naar school, en 
naar de sport, maar het is toch anders geworden. Meer afstand van elkaar 
en elkaar minder zien. Je hoort ook bij de Augustinus-parochie en 
daarom sturen we je deze brief. We sturen je wat tips over wat je kunt 
zien of lezen over het afscheid van Jezus, Pinksteren en de komst van 
Jezus’ helper. Het is voor alle kinderen, speciaal die hun Communie of 
Vormsel gaan doen. Succes toegewenst met de dingen die jullie doen en 
we hopen elkaar gauw ook weer in de kerk te kunnen zien.  
Namens de werkgroep Gezinsvieringen. 

WAT IS HEMELVAART? 
Wat betekent het woord ‘Hemelvaart’? Zei Jezus 
nog iets speciaals bij zijn afscheid? Waarom valt 
Hemelvaart altijd op een donderdag? Hierop 
geven we antwoorden. Bron: ‘YOUCAT voor 
kids’. 

 
WAT IS PINKSTEREN? 
Wat betekent het woord Pinksteren? Wat 
gebeurde er ± 2000 jaar geleden en waarom 
vieren wij nu Pinksteren? Met antwoorden uit 
‘YOUCAT voor kids’ en ‘Het katholieke geloof 
ontdekken’ en ‘De Bijbel voor Dummies’. 
 

Deze Lego-filmpjes vonden we op internet 

Hemelvaart uitgelegd met Lego: 
https://www.youtube.com/watch?v=2lj4EksxNzw 
Pinksteren uitgelegd met Lego: 
https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ  
• https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/pinksteren-jaar-a.html 
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Doopsel 
De doop is een 
geschenk van God. 
Gelovige ouders 
nemen dat aan omdat 
ze het beste voor hun 
kind willen. Daarom 
hebben ze in jouw 
plaats ja gezegd tegen 
God en de doop. 
 

    
Vormsel 

Je ontmoet de Heilige 
Geest. Hij vult je hart. 
Hij wil je levenskracht 
en innerlijke wegwijzer 
zijn. De Heilige Geest 
wil in jou voortzetten 
wat Hij bij de doop 
begonnen is. 
Bron:  
YOUCAT voor Kids 

 

Word ook Facebook 
vriend en like de site:  
https://www.facebook.co
m/augustinusparochie/ 



WAT IS HEMELVAART?   
(o.a. Bron: YOUCAT voor kids en ‘Het katholieke geloof ontdekken’.) 
Wat betekent het woord Hemelvaart? 
Het is het moment waarop Jezus terug gaat naar zijn Vader in de hemel terwijl 
zijn leerlingen toekijken. 

Wat gebeurde er bij het 
afscheid van Jezus? 
Jezus gaf zijn leerlingen een missie (belangrijke boodschap): 
‘Trek erop uit en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop 
ze in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Leer 
ze alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen.’ Dit kun je 
zelf nalezen in het evangelieboek van Matteüs 28, 19-20a.   
 

Wat zei Jezus tegen de leerlingen waardoor ze Jezus niet tegenhielden en moed kregen? 
Jezus zei tegen hen: ‘Wees er zeker van: Ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voleinding van de 
wereld.’ (Mat. 28,20b). Jezus beloofde dus dat Hij altijd bij de leerlingen en dus ook bij ons zal zijn. 
Waarom bleef Jezus niet voorgoed op aarde? 
Jezus wilde alle mensen van alle tijden en alle volken heel dicht nabij zijn. Hij kan er vanuit de hemel altijd en 
overal voor iedereen zijn. En Jezus beloofde een helper te sturen zodra Hij bij zijn Vader terug zou zijn. 
Waarom valt Hemelvaart altijd op een donderdag? 
Het is 40 dagen na Pasen. Eerste Paasdag valt altijd op een zondag en dan is 40 dagen later een donderdag. 

WAT IS PINKSTEREN? 
(o.a. Bron: YOUCAT voor kids en ‘Het katholieke geloof ontdekken’.)  
Wat is Pinksteren? 
Pinksteren (Sjavoeot) is een joods landbouwfeest dat 50 dagen na het 
joodse paasfeest plaatsvindt. Omdat Pinksteren een van de drie 
verplichte pelgrimsfeesten is voor joodse mannen waren de straten van 
Jeruzalem toen (over)vol met mensen uit het hele Romeinse Rijk.   
 

Wat gebeurde er met Pinksteren ± 2000 jaar geleden? 
Op Pinsteren hadden de leerlingen (apostelen) van Jezus zich verstopt 
omdat ze bang waren. Toen de leerlingen aan het bidden waren, hoorden 
ze het geluid van een opstekende wind. Plotseling daalde de Heilige Geest 
als een vuur op hen neer. De Heilige Geest, de Helper, kwam! Weg angst! 
Ze waren alleen maar ontzettend blij. Zij begonnen te spreken in vreemde 
talen, zoals de Geest hen ingaf. Alle mensen hoorde hen in hun eigen taal 
spreken. Dit kun je zelf lezen in het boek Handelingen 2,2-6. 
 
Wat vieren we met Pinksteren en hoe? 
We vieren de geboorte van de Kerk. Want toen op die dag in Jeruzalem 
kwamen meer dan 3000 mensen tot geloof. Alle gelovigen gaan op 
Pinksteren zoveel als mogelijk is naar de kerk en bidden, zingen en danken 
God. Ze vragen de Heilige Geest opnieuw om kracht zodat ze aan iedereen de boodschap van Jezus durven 
en kunnen vertellen. Het maakt hen blij. 
 
Hoe ziet de Heilige Geest eruit? 
Dat weten we niet. Niemand heeft de Heilige Geest gezien. Maar we kunnen Hem wel voelen. In de Bijbel 
wordt Hij in een aantal levendige beelden beschreven: Hij is zo verterend als vuur, zo vriendelijk als een duif, 
zo heftig als een storm, en zo teder als een zachte bries. 

 
Doe-werkjes: https://www.samueladvies.nl/werkje/molentje-pinksteren/ 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op de dag van het Pinksterfeest 
verschenen er vlammen boven de 
hoofden van de leerlingen.  
Welk groepje leerlingen hoort er  
niet bij? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 


