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KleurplaatVerhalen delen - Noa
Hallo! Ik ben Noa Ruitenberg. Ik woon in Leusden, samen 
met mijn ouders en mijn broertje Joël. Ik ben 11 jaar. Ik 

houd heel erg van hockeyen, kletsen met vriendinnen, 
skeeleren, lezen en gitaar spelen. En mijn lievelingskleur 

is geel!  

Om de week ga ik naar de club van onze kerk. Deze club heet 
Bruggenbouwers. Ik  vind het altijd heel gezellig. Vooral de afwisseling vind 
ik leuk. De ene keer ga je iets creatiefs doen en de andere keer ga je het 
uitgebreid met elkaar over God hebben.  

Soms zijn er ook momenten dat je zelf mag meehelpen met de voorbereiding 
van de clubavond. Zo heb ik een keer een presentatie gehouden over Israël. 
Samen met mijn familie was ik een week op vakantie naar Israël geweest 
onder leiding van een gids. Dat was een hele bijzondere reis. Toen ik weer 
thuis was, mocht ik daarna op de club daar wat over vertellen. Ik heb een 
presentatie gemaakt met allerlei foto’s en daar over verteld. De andere 
kinderen vonden het leuk om te horen hoe het in Israël was.

Ook heb ik weleens meegedaan met een viering in de tijd voor Pasen. Ik 
mocht toen de kaars aansteken en een stukje uit de Bijbel lezen. Daarnaast 
mocht ik het Onze Vader bidden. Bij ons in de kerk mogen kinderen af en toe 
wel eens meehelpen met onderdelen van de dienst. Of we bedenken met de 
club gebedspunten voor tijdens de dienst. 

Ik vind het zowel leuk als spannend om iets te doen bij de club of in de 
kerk. Ik krijg altijd best wel wat zenuwen als ik iets moet doen, gelukkig valt 
het uiteindelijk reuze mee. Ik zou het super leuk vinden om vaker iets te 
doen, maar ook wel een beetje spannend. Vooral informatie opzoeken over 
een onderwerp en het daarna voor een groep vertellen vind ik heel leuk. 
Misschien kan ik dat nog wel een keer op de club doen.


