
In deze flyer zie je de naam en leeftijd van het 
ontvangende kind, waarvoor jij dit rugzakje gaat 
vullen en voor wie je wilt bidden. 
Lever deze rugzak uiterlijk in op Goede Vrijdag.



 

 

        

  

  

  

    

 

 
Beste, 

 

Wat fijn dat ook jij een rugzakje wilt gaan vullen voor een kind dat het 

minder goed heeft in Dordrecht. Hieronder zie je de leeftijd en van het  kind, 

de leeftijd en of het een jongen of meisje is.  

Naam ontvangend kind      leeftijd  jongen of meisje  

          jaar  jongen / meisje  

 

  

 

 Wat ga je nu doen?  

Het kind waarvoor jij het rugzakje gaat vullen heeft vooral behoefte aan 

schoolspullen. Kijk daarbij goed naar de leeftijd en wat het kind leuk vindt. 

Daarom vragen wij om de volgende voorwerpen in ieder geval in de rugzak 

te stoppen:   

o Broodtrommel  

o Drinkbeker (goed afsluitbaar)  

Klein bakje voor fruit oid  

o en/of doosje voor Ligakoek oid  

o Etui  

o Potloden  

o Pennen  

o Puntenslijper met opvangbakje  

Gummetje  

o Kleurtjes (passend in het etui)  

o Tandenborstel  

o Tandpasta  

Eventueel aanvullende ideeën:  

o Sleutelhanger  o vriendenboekje  

o Klein gadget  o Kam/borstel/haarspeldjes (meisjes)  

o Stickers   o Petje (jongens)  

o Notitieboekje   o ?   

Berichtje aan het ontvangende kind:  

o Op de “ballonnen kaart” kan jij een berichtje schrijven of op de 

achterkant een mooie tekening maken voor “jouw kind”.  Stop deze als 

laatste in de gevulde rugzak.  

  

      

          



 

Verzamel deze spullen in de door de kerk 

meegegeven rugzak met de naamlabel eraan, zo 

krijgen alle kinderen hetzelfde formaat.   

  

Stop niet teveel spullen in de rugzak, deze moet 

dichtgeritst ingeleverd worden.   

 

Rugzakjes worden zo spoedig mogelijk uitgedeeld,  

  

STOP GEEN SNOEPGOED OF ANDER 

ETEN IN DE RUGZAKJES!  

  

Is je rugzak gevuld?   

Zorg dat de naamlabel nog goed aan de 

rugzak is blijven zitten. Op deze sticker 

staat ook een code, zodat jouw rugzakje bij 

het juiste kind kan worden bezorgd. Lever 

het rugzakje in bij de kinderwoorddienst op 

zondag of op het secretariaat, kijk op de 

achterkant voor de tijden.       

  

Uiterlijk op Goede Vrijdag (2 april) moeten alle rugzakjes gevuld 
bij ons terug zijn.  

  

Jij hebt het zware kruis van Jezus hierdoor wat lichter gemaakt, jij 

hebt gedaan wat Jezus ons heeft voorgedaan: iets over hebben voor 

een ander.  Wat zal Jezus hier blij mee zijn!  

  

Sleutelhanger met kruisje cadeau  

Heb jij een rugzakje gevuld? Op Goede Vrijdag 

krijg je een sleutelhanger met houten kruisje als 

aandenken mee naar huis. Deze kan je mooi 

versieren en/of inkleuren.  

 

 

 

 



Nog een cadeautje voor jou:   

In de lege rugzak zit speciaal voor jou 

een bidkaart met het Vijf Vingersgebed 

van paus Franciscus. Heel eenvoudig 

kan je zo voor jezelf maar ook voor 

anderen bidden.  Voordat je gaat bidden 

maak je een kruisteken, kijk maar hoe 

de paus ons dat voor doet:  

  

Bid af en toe ook eens een 

Onze Vader voor het kind voor 

wie jij zo goed bezig bent, 

bijvoorbeeld voordat je gaat 

slapen. Zo help je op nog een 

andere manier. Je vraagt de 

hulp van God.   

God is onze Vader in de hemel, 

voor jou, voor hem of haar en 

voor alle mensen.  

  

Inleveren rugzakjes:  

 

De rugzakjes kunnen ingeleverd worden bij: 

De Verrezen Christuskerk Nolensweg 10 Dordrecht 

Woensdag 24mrt 16.00 tot 19.00 uur 

Data onder voorbehoud ivm  maatregelen corona.  

Zondag 28 mrt  Na de viering van 11.30 uur 

Vrijdag 2 april  Na de kruisweg 15.00 uur 

 

Namens de ontvangende kinderen:   

Alvast bedankt en veel succes!   


