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Omdat we niet bij elkaar mogen komen in de kerk, hebben we nog geen rooster  voor “de kinderen van dienst” 

Natuurlijk hopen wij jullie weer snel te kunnen zien. 

Wil jij ook kind van dienst worden?  Bel of mail dan naar Corrie Sterk. 

tel. : werk (overdag)  0183-622941 of prive (’s avonds) 06-22442989  

sterkcorrie@gmail.com 

Namens de leiding van de kindernevendienst  wensen wij jullie  een. 

mailto:sterkcorrie@gmail.com


                                         Een cadeau voor de Koning 

 

Wierrook en Mirre zijn stoffen die heel lekker ruiken. Ze werden gebruikt bij offers, maar 

ook als iemand koning werd. Een priester of een profeet goot dan wat olie over het hoofd 

van de koning. Er zat een klein beetje wierrook en mirre  door de olie heen, zodat  die 

lekker ging ruiken. 

De wijze mannen geven dus cadeaus die zo kostbaar zijn dat je ze alleen maar aan God of 

een koning geeft. 

  

 

 



Op een dag hielden de gereedschappen van de meubelmaker een vergadering. De voorzitter 
was broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt, dat hij maar beter kan vertrek-
ken, omdat hij teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: “Als ik deze timmermansplaats moet verla-
ten, dan moet broeder kleine Boor er ook uit! Hij is van zo weinig belang, dat niemand hem zal 
missen.” 

Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: “Goed, maar dan moet broeder Schroevendraaier 
ook vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij tot enige prestatie komen.” 

Broeder Schroevendraaier zei toen: “Als je mij eruit wil hebben, dan zal broeder Schaaf er ook uit 
moeten. Al zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt eraan.” 

Waarop broeder Schaaf antwoordde: “Dan gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij legt ieder-
een de maatstaaf aan, alsof hij de enige is die gelijk heeft.” 

Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en zei: “Ik wil wel gaan, maar 
broeder Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd de verkeerde kant op.” 

Op het heetst van de discussie kwam de Meubelmaker de werkplaats binnen, om aan zijn dag-
taak te beginnen. Hij deed zijn overall aan en ging naar zijn werkbank, om een preekstoel te ma-
ken. Hij zocht het hout uit en gebruikte die dag, zoals alle andere dagen: De duimstok, de schaaf, 
de kleine boor en de grote boor, de hamer en de schroevendraaier, maar ook de beitel en het 
schuurpapier kwamen aan de beurt. Aan het einde van de dag, toen Hij alle gereedschappen wel 
één of meerdere keren gebruikt had, was de preekstoel klaar. 

De Meubelmaker ging naar huis. 

Toen stond broeder Zaag op en zei: “Broeders, ik zie, dat de Meubelmaker ons allemaal als Zijn 
werktuigen kan gebruiken, om Zijn doel te bereiken!” 

Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn toch deel uitmaken voor onze hemelse Vader als 
een bruikbaar instrument. Wij zijn werkzaam, als wij elkaar bemoedigen, opbouwen en positief 
met elkaar bezig zijn, want wij hebben elkaar nodig. 

God kan ook jou gebruiken! 



Kom, volg mij Bijbel: Marcus 1:14-20  

Jezus roept zijn eerste leerlingen: Simon, Andreas, Jakobus en Johannes. Ze vissen aan het meer van Galilea als Jezus voorbij 

komt. Meteen laten ze alles achter om hem te volgen. In het koninkrijk van God gaan zij iets doen dat lijkt op wat zij eerder 

deden: ( mensen) vissen 

 

                                Beste jongens  en meisjes. 

 

Hebben jullie ook de kerstdienst van de Johanneskerk  gekeken?  En hebben jullie  ook bekende  gemeenteleden gezien? 

Wij zijn wel  heel benieuwd. 

Wie was de  verslaggever van de krant, die elke week het goede of beste nieuws wilde horen? 

Wie  was Maria, die in stal een mooi verhaal vertelde? 

Wie was de herder.? 

 

Mail je antwoorden naar :kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl 

 



Waarom draag je een polshorloge?  

Om je pols natuurlijk!  

Op welke vraag kun je nooit ‘ja’ antwoorden?  

Slaap je?  

Kies een willekeurig getal. Tel er nu 4 bij op en verdubbel het. Trek er 3 van af 

en deel dit getal door 2. Sluit nu je ogen. Wat is het?  

Donker!  

                                      Geschiedenisles 

Tijdens de geschiedenisles vraagt de juf: ‘Wanneer ontdekte Columbus Amerika?’ 

Waarop Jantje antwoordt: ‘Op pagina 61 van het geschiedenisboek!’ 

Weten jullie een leuke mop of een raadsel  mail het dan naar : kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl. 

 

Verder zijn wij heel benieuwd  wat jullie in de kerstvakantie hebben gedaan, en hoe jullie het vinden niet naar school 

te kunnen.  

Wil je, jou verhaal met ons delen, mail  het dan naar het bovenstaande e-mail aders.  

Wij zijn heel benieuwd naar jullie verhalen. 




