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Jezus:
He is 
the

King
of

kings
De Leeuw van Juda

Luister 
het Afrikaanse lied: 

‘Ons Koning kom’
“Zie 

het Lam 
dat de 
zonden 
van de 
wereld 

wegneemt...”



Wie regeer
Wie is in beheer

Wie’s die Begin en die Einde
Die Een wat is, wat was en wat kom 

My hart wil sing
Alle eer wil ek bring

Hy’s die Weg en die Waarheid
Daar’s niemand, niemand soos Hy 

Lig jou hande na bo (Sing Halleluja)
Gee eer aan Hom (Halleluja)

Ons Koning kom
Loof sy heilige naam

Lig jou hande na bo (Sing Halleluja)
Vertrou op Hom (Halleluja)

Ons Koning kom
Hy kom om ons te haal 

Elke knie sal buig
En elke tong sal getuig

Hy’t die dood vir ewig oorwin
Hy’t opgestaan! 

In ‘n donker wêreld vra almal
Wie sal die volk kom lei

Dis die Ruiter op die witperd
Hy kom! Hy kom vir jou en my!





Uit een nieuwsbrief van World Vision (2017)
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Tekentip 
no. 1









Bouw je eigen
Michiel de Ruyter-schip!

Maak een vlot! 

“Het meest standaard gepionierde vlot bestaat doorgaans 
uit oliedrums, piopalen en touw. Andere materialen die je 
gebruiken kunt en die over drijfvermogen beschikken, zijn 
bijvoorbeeld lege plastic flessen, blokken piepschuim en 
hooibalen.

Het is ook mogelijk een vlot te bouwen van allerlei losse 
voorwerpen, Hiervoor neem je een 2 persoonsdekbed 
overtrek of een zeil die je helemaal vol propt en bij elkaar 
bindt. Neem hiervoor alleen voorwerpen waar geen scher-
pe punten aan zitten.”

Zie verder: nl.scoutwiki.org/Vlot_bouwen



Maak met een scherp voorwerp een 
tekening (dat kan op een gewoon A4tje)

Ga er met (kleur)potlood, pastel of 
houtskool over heen. Nu zie je waar je 
getekend hebt!

Inkleuren maar!
Tip: Een goed wit potlood over je kleur 
heen om diepte te creëren.

Tekentip 

no. 2



Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit in die geheime plek
Sal vir God kan sê:
U is my bergvesting
My toevlug op wie ek vertrou
Want U
U sal my kom haal
Uit die diepste donker plekke waar ek
Omring word deur die doodsgevaar,
Ja, U vlerke vou my toe
Onder U troue vleuels vind ek my skuiling
U vere is my skild, my bevryding
Ek sal nie bang wees nie
Vir die onheil in die nag
Of verwoesting in die dag
Ek sal nie bang wees nie
Al val n duisend aan my sy
Of tienduisend hier langs my
Ek sal nie bang wees nie

En hier kruip ek weg
In die hoogtes by die Hoogste
Alles veilig in U hand
Buite die bereik van die vyand en sy magte
Omring deur engele aan elke kant
Want U, U laat my dra
Veilig oor alles wat verskeur, vergiftig
U vergruis elke aanval wat op my gerig is
U sal my red omdat U weet hoeveel ek U lief het
Omdat ek in alles op U vertrou
Sal U my veilig in die hoogtes hou
En wanneer ek weer die pad verloor
Sal U elke keer my noodkreet hoor
My verwoesting sal U elke keer, keer
En vir altyd my met U redding eer

Afrikaanse lied: ‘Ek Sal Nie Bang Wees Nie’



...is het waard

om een heel leven 

voor te strijden.

- variatie op spurgeon -            



Markus 
stroopwafels

“Laat de kinderen tot Mij komen, en verhinder hen niet, 
want voor zulken is het Koninkrijk van God.”

Kinderen in de buik zijn mensen op hun 
kleinst, maar in ons land zijn juist

zij het meest in gevaar. 
HElp JE MEE?
Wie, ik? Ja, jij!

Kijk voor wat je moet doen 
achterin dit Koningsdagblaadje.

Ansichtkaarten

Je kan ansichtkaarten en stroopwafels verkopen!
...zodat we een becak (fietstaxi) kunnen kopen en zo met mensen 

kunnen praten over abortus tijdens een gratis rondje. 
Zulke gesprekken helpen! Mensen veranderen van gedachten,  



...het leven 
van elk mens

hoe klein ook,
is het waard 

om voor 
te strijden.

- ik was ook eens klein -  



Mocht het thuisonderwijs 
erg slecht gaan...

Dan doen we daar 
toch wat aan!?





Verkooplijst Kaartensets
Eén set is € 3,95
Twee sets € 7,00 

lET Op: DUIDElIJK opschrijven om welke set/sets het gaat en hoeveel! Bijvoorbeeld: ‘1x set 1’  of:  ‘set 1 en 2’



Wedstrijd

Wie verkoopt het meest?!

Keuzeprijzen
1e prijs:

   Of 3 tekenlessen (bij Tineke van Dijk)

2e prijs:  Een boekenbon t.w.v. 5 euro 
    óf 2 tekenlessen

3e prijs: Een reep Tony Chocolonely 
      - smaak naar keuze -
   óf 1 tekenles

Zie 2 pagina’s verder voor meer info.





Hoe doe ik mee?
Vraag familie en vrienden of ze kaarten en/of  stroopwafels willen kopen.

Vul de lijsten in en stuur deze
UITERLIJK 30 april 
naar Tineke van Dijk

mail: tinekevankranenburg@gmail.com
tel: 0648731918

adres: Ibizakade 47, 3446 BD Woerden

Geef gelijk door of je de bestelling op komt halen
of dat je hem bezorgt wil hebben. (Dat is geen probleem!)

Waarschijnlijk zullen de stroopwafels en kaarten de eerste week van mei 
binnenkomen. 
Bij het ophalen of brengen van de kaarten/stroopwafels kan het geld worden 
gegeven. Het kan ook worden overgemaakt, maar voor contant heeft de 
voorkeur.

Overmaken kan naar:
D. van Kranenburg, Nl97ABNA0899050492 o.v.v. Prolife fietstaxi
Graag een seintje als u/jij iets overgemaakt heeft.






