
Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk 

                       Februari  2023 

De jarige deze maand is :  

25– 02 Elfi 

De kinderen van dienst voor de komende periode zijn :  

 

05-02-2023 Faas  en Luuk  

12-02-2023 Jacey en Maud  

19-02-2023 Elfi en Ava  

26-02-2023 Lisa  en Anna Schouten  

05-03-2023 Tirza en Ruben Schouten    

Als de kinderen verhinderd zijn wilt u dit dan op tijd doorgeven aan   

Corrie Sterk - tel. 06-22442989  



Hoe  noem je een hele slimme vogel? 

Een wijsneus 

Welke kousen zijn ontevreden? 

zeurkousen 

Wat krijg je al je een stekelvarken met een Giraf 

kruist? 

Een hele lange kam 

 

Water besparen 

 

Hoeveel water kunnen we besparen als iedereen in Nederland 

elke douchebeurt 1 minuut korter doucht? 

De Gemiddelde Nederlander staat per douchbeurt ongeveer 8,5 minuten 

Onder de douche. Als iedereen nu 1 minuut korter zou douchen besparen 

we per jaar 28 miljard liter ( warm) water.    

Tijdens de kindernevendienst van 8 januari  hebben de kinderen  

tekeningen gemaakt voor de nieuwsbrief.  Jullie zien ze op de  

volgende pagina`s 

Veertigdagentijd project 

Aan het einde van deze maand beginnen we weer af te tellen naar Pasen. 

We gaan het met elkaar hebben over veranderen;  

Wat niet verandert is dat jullie hier allemaal weer post over ontvangen. 

Houd je brievenbus maar in de gaten! 







Beste allemaal,  

 

Het is februari en we hebben jullie veel te vertellen. 

 

Afscheid Corrie 

We beginnen met niet zulk leuk nieuws.  

Corrie Sterk gaat,  na héél véél jaren als leiding,  

stoppen als leiding bij de kindernevendienst.  

Dit vinden we natuurlijk heel erg jammer,  

maar we willen Corrie vooral bedanken voor al  

het werk dat ze tientallen jaren heeft gedaan.  

Honderden zondagen heeft zij met veel plezier voorbereid en de mooiste knutselspullen nam ze 

(uit hun winkel) mee. En in de projectperiodes heeft ze heel wat praatjes verzorgd.  

Ze deed er alles aan om de kinderen het Woord van God mee te geven door hier vol liefde over te vertel-

len. Corrie, we zullen je inzet zeker missen! 

Vanuit de Diaconie houden we contact over de Kinderen in de Knel projecten en gelukkig blijven we elkaar 
in de kerk gewoon nog zien. Gods zegen gewenst op je verdere pad. 

 

Kinderen van Dienst 

Corrie Sterk regelde altijd alles met en voor de Kinderen van Dienst. 

Natuurlijk gaan we hier mee door!  

Ilona de Jong en Wendy van der Heiden zullen voortaan het rooster maken en het aanspreekpunt zijn. Zij 
zullen hierover contact opnemen met jullie. 

 

 

 

19 februari Kindernevendienst XXL 

Zet deze datum maar alvast in je agenda,  

want dan komen we vanaf 10 uur  

tot het einde van de kerkdienst bij elkaar. 

We hebben een speciale opdracht gekregen…  

wat dat is verklappen we nog niet, maar… 

we hebben jullie die zondag allemaal hard nodig! 

Een uitnodiging met meer informatie komt nog. 

 

 

 



Hallo jongens en meisjes, 

Hier een bericht van Corrie. Ik wil jullie nog even wat vertellen.  

Ik heb besloten om te stoppen als leiding van de kindernevendienst.  Wil je weten hoe dat komt? 

Vorig jaar tijdens een gesprek met onze dominee Klaas Jelle Faber kwam het ter sprake dat er veel mensen in de 

Johanneskerk nodig zijn voor verschillende taken. Mijn man Wim  en ik hebben toen besloten om samen diaken te 

worden en dat met onze dominee overlegd.  In oktober vorig jaar zijn we bevestigd als diaken.   

Nu is het natuurlijk wel te combineren maar het lijkt me leuker om mij volledig in te zetten als diaken. Nu ben ik 

nog contactpersoon voor de kinderen van dienst, maar dit nemen Ilona en Wendy van mij over. 

Ik heb met heel veel plezier vele jaren leiding gegeven aan de kindernevendienst.  Ik vond het heel belangrijk om 

tijdens de kindernevendienst de verhalen uit de bijbel over God en over Jezus aan jullie door te vertellen.  

Ik ga jullie zeker missen.  Het is superleuk hoe jullie meedoen met de verhalen, de knutselwerkjes en natuurlijk ook 

met de liedjes. De projecten met Kerst en met Pasen waren ook altijd heel leuk om te doen. Vaak hebben we dan 

ook iets meer tijd om te knutselen. En als het dan niet af was kwamen jullie na de dienst nog terug om het af te ma-

ken.  

Ik wilde graag 2 dingen vertellen die ik altijd heb onthouden :  

Een aantal jaren geleden tijdens het zingen werd gezegd door een kleuter dat ik niet goed op toon zing. Maar 

dat geeft niet hoor Juf zei hij toen, God vind dat niet erg, God  is blij met iedereen. Maar ik dacht ik moet er 

toch iets op vinden.  You Tube bracht toen uitkomst  en ik liet vanaf toen op mijn iPad via You Tube  de lied-

jes horen die bij het verhaal pasten en jullie zongen dan altijd graag mee en samen zochten we ook weer 

naar  nieuwe liedjes die ik niet kende en jullie wel.  

 Ik vertelde een keer een verhaal over “Een lamp voor je voet” . Het verhaal ging zo  

“Gaan jullie mee een nachtwandeling maken?” vraagt papa aan Daan en Frans. “Vannacht? In het bos? Kunnen 

we dan wel wat zien?” Als het heel donker is, gaan ze op pad. Het is een spannende tocht. Ze horen allerlei 

geluiden, maar zien bijna niets. Af en toe knipt papa de zaklantaarn aan. Dan zien ze alles: het pad, de bo-

men en de struiken. Maar als het licht uitgaat, is het donker. Daan weet het zeker: zonder lamp zouden ze 

vast en zeker verdwalen. De Bijbel lijkt op een lamp. Zonder de Bijbel weten we niet Wie God is en hoe we 

Hem kunnen leren kennen. Zonder Gods woorden weten we niet wat Hij van ons vraagt en hoe we Hem 

kunnen dienen en liefhebben. Een van de kinderen vertelde toen dat hij voortaan altijd een bijbel mee zou 

nemen als hij s ’avonds naar buiten gaat. Hij nam het verhaal wel heel letterlijk.  

Zo zie je maar weer hoe jullie vaak heel eerlijk zijn en soms alles letterlijk nemen. Dat vind ik ook zo leuk aan jullie. 

Bedankt hiervoor. Natuurlijk heb ik wel meer onthouden (ik kan wel een boek vol schrijven) maar dat past niet in 

dit stukje van vandaag.  

Nogmaals ik heb een superleuke tijd met jullie gehad.  En ik wens jullie heel veel plezier tijdens alle kinderneven-

diensten die nog gaan komen.  

Natuurlijk zul je mij nog wel tegenkomen in de kerk maar dus niet meer in de kindernevendienst.  

Dus tot ziens in de Johanneskerk. 

Veel liefs 

Corrie Sterk 

 

.  

 



Pablo’s Praatje (12) 

 

Lieve kinderen, 

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee 

Mirna en dominee Klaas Jelle. 

Houden jullie net als ik van feestjes? Ik houd ENORM van feestjes! En vandaag 

vier ik een feestje, want Pablo’s Praatje bestaat vandaag een jaar!!! Ik feliciteer me-

zelf er maar even mee: Van harte gefeliciteerd Pablo!!! Ik vind het iedere maand 

leuk om een stukje te schrijven. Dus ik blijf er maar mee doorgaan! 

Voor mij is het sowieso wel een tijd van feestjes. Afgelopen maand was baasje 

Mirna jarig. Het huis hing vol met slingers en ballonnen. Heel feestelijk! Ik vind het 

altijd minder leuk als de ballonnen weer weg moeten. Dat geeft altijd een enorme 

knal en daar ga ik heel hard van blaffen. Gelukkig had baasje Klaas Jelle ze weg-

gehaald toen ik een keer buiten was. 

Het feestje van baasje Mirna was natuurlijk leuk en belangrijk… maar… het al-

leeeeeeeeeeerleukste en alleeeeeeeeeeerbelangrijkste feestje moet nog komen 

ha, ha! Want… IK ben 24 februari jarig! Ik word dan een tiener, want ik word dan 

alweer 10 jaar! Taarten, kaarten, tekeningen, cadeaus mogen jullie sturen naar 

Snippengat 33! O ja, als je taart stuurt, dan geen chocoladetaart. Dat is niet goed 

voor mij. Verder zijn alle taarten welkom ha, ha! 

Hoe is het met jullie? Zijn jullie nog bij de kindernevendienst geweest? Ik heb ge-

hoord dat het in de kerk erg koud is, omdat de kachel niet aan is… Dan is het zeker 

wel even lekker om naar de kindernevendienst te gaan, waar het wèl lekker warm 

is. Ik heb gehoord dat de leiding ook alweer druk bezig is met het voorbereiden van 

een nieuw project voor de tijd voor Pasen. Dat wordt vast weer erg leuk! 

Nou, nu stop ik er weer mee… Ik heb weer zin om lekker te gaan luieren. Ik moet 

natuurlijk goed uitgerust zijn voor mijn verjaardag op 24 februari! 

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  



 


