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EEN LOPEND VUURTJE 
 

Van en datum:  

Ontvangen hebben al:  

 

 

 

 

 

Mail ook aan: Ingrid ingridvandermeulenvantol@gmail.com  en/of Joost pastorjoostdebruijn@pkn-

noordwijk.nl  

 

Deze brief en wensen aan:  

 
 

Beste mensen, jong en iets minder jong, (of ouders van), 

 

Op zondag 31 mei vierden (vieren) we Pinksteren. Pinksteren is het feest, 

dat God bij ons thuis komt. God is overal, niet alleen in de kerk, maar ook 

thuis, op school en gewoon met jou. Met Pinksteren vieren we, dat we God 

kunnen begrijpen. Het is eigenlijk de geboorte van de kerk. Een 

verjaardagsfeestje van meer dan 2000 jaar. Het verjaardagsfeestje, dat 

God overal is en dat wij dat met elkaar mogen delen. Juist nu we vanwege 

de Corona-maatregelen minder kunnen, willen we die verjaardag vieren door 

te delen.  

Pinksteren is ook het feest van in vuur en vlam staan. Het vuur verspreidt 

namelijk de Heilige Geest, God. Hij verwarmt als het ware ons. Op de 

Waddeneilanden dragen kinderen in de kerken met Pinksteren kronen met 

vlammetjes, die op een creatieve manier het vuur uitbeelden. 

Ook wij hebben een creatief idee om met elkaar te vieren, dat God met ons 

is. In de kerk gaat dat nu wat lastig en daarom het volgende: We gaan met 

elkaar het vuur delen. 
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Het gaat zo: 

- Bovenaan deze brief staat een lijst met namen. Vul die, naast je eigen 

naam en datum, aan met de drie personen aan wie jij jouw wens(en) gaat 

sturen. Zo maken we verbinding en zien we wie daarvan al deel uitmaken. Zo 

kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Het vuurtje blijft lopen. 

- Kopieer deze brief 3 keer. Je hebt nu drie brieven. 

- Maak (op een nieuw papier) iets moois. Daarop wens je iemand iets goeds 

toe. Dat kan een tekening zijn, een brief, een link van een filmpje dat je 

hebt gemaakt of dat je kent, of wat je maar verzinnen kunt. 

- Doe dit drie keer: Je hebt nu 3 papieren ingevuld. Dat kan 3 keer 

hetzelfde zijn (door bijvoorbeeld een ‘copy-paste’), maar je mag ook 3 

verschillende invullingen maken. 

- Nu ga je zorgen dat deze brief en de 3 goede wensen naar 3 goede 

vrienden, die je bijvoorbeeld kent uit de kerk, familie en/of anderen worden 

gestuurd. Je kan dat mailen, je kan dat per post verzenden of -met 1,5e 

meter afstand houden- langsbrengen, of misschien wel appen, etc. 

- Heel belangrijk: Maak een foto van de wens(en) en mail die aan ons: 

Ingrid en/of Joost. Wij verzamelen de reacties en hopen die van tijd tot 

tijd te delen, in bijvoorbeeld de kerkdienst en/of de sociale media. 

 

Pinksteren is het feest van het vuur. Het vuur gaat lopen. Dat betekent, 

dat we onze goede wensen aan elkaar gaan verspreiden. De verbinding 

groeit. We beginnen net voor Pinksteren en gaan door, zolang dat gaat. We 

vieren de verjaardag van de kerk juist in deze tijden wat langer! 

Het kan even duren, voordat het vuurtje jong en oud bereikt. Mocht je 

eerder zelf een vuurtje willen beginnen, neem dan contact met ons op. 

 

Ook, als s je vragen hebt of niet zo goed weet wat je met deze brief moet 

doen, laat ons dat dan even weten. Volg ook de berichtgeving in Kerkwijzer, 

via sociale media, etc. Alvast heel hartelijk dank. We maken er een mooi 

‘verjaardagsfeestje’ met elkaar van. Laat het vuurtje lopen!      

 

Hartelijke groeten, 

 

Ingrid van der Meulen (Jeugdplatform): ingridvandermeulenvantol@gmail.com  

Joost de Bruijn (Pastor Jeugdwerk): pastorjoostdebruijn@pkn-noordwijk.nl  
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