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                               April   2022 

17 April is het Pasen.    Na de feestelijke Paasdienst is er dit jaar  een brunch en 

natuurlijk zijn er weer eieren verstopt in de kerk.  Die jullie na de  brunch mo-

gen gaan zoeken. 

Kom jij ook!   Je mag je vader, moeder, vriendje , vriendinnetje  en natuurlijk 

je opa en oma meenemen. 

Opgeven kan via de mail : paasontbijtjohanneskerk@ziggo.nl 

Maar er hangen ook lijsten in de kerk waar je, je naam kunt opschrijven. 

03-04-2022 Sofie Betten en  Lisa de Jong 

10-04-2022 Stan van Zanten en Koen de Jong 

17-04-2022 Jacey Gerards en Anna Schouten  

24-04-2022 Jana Nabé  en Tirza van Maanen 

01-05-2022 Sofie Betten en  Maud van Zanten 

08-05-2022 Lisa en Koen de Jong 

 

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

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

of via email : sterkcorrie@gmail.com  

Rooster van Kind van dienst  

mailto:sterkcorrie@gmail.com


Beste jongens en meisjes, 

Het is April en dat is geen grapje! 

In deze maand vieren we twee feesten… Palmpasen en PASEN. 

Weten jullie wat we op die zondagen vieren? 

Met Palmpasen horen we het verhaal van Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenreed en werd toegejuicht. Dat 
vieren we altijd met mooi (en lekker) versierde palmtakken. 

Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan. Dit vieren we ook altijd in de kerk met bijvoorbeeld samen eten en het 
branden van de nieuwe paaskaars. 

Komen jullie deze feesten ook weer meevieren? 

 

 

Nieuwe tijd 

Zijn jullie al gewend aan de zomertijd? Of heb jij er geen last van als de klok wordt verzet? 

Na Pasen zal ook de kerktijd weer worden aangepast. 

Vanaf 24 april zal de kerkdienst weer om 10 uur zijn! 

We hopen dat iedereen hier snel aan went en weer aanwezig zal zijn. 

 

 

Hallo, ik ben Luuk en ik ben 8 jaar. 

Ik zit op de Samen Onderweg in groep 4. Op school vind ik buitenspelen en gym het leukst, maar ik vind het nog leuker om lek-
ker vakantie te hebben. 

Sinds 6 maanden zit ik op voetbal bij GJS en al veel langer tennis ik bij Overwaard.  

Thuis vind ik het leuk om Donald Ducks te lezen, tekenen, buiten spelen, spelen met de lego en Kapla. Pokémon plaatjes verza-
melen doe ik ook graag. 

De kindernevendienst vind ik leuk. Vooral als we gaan knutselen of tekenen. 

Groetjes, 

Luuk 

 

Ik geef de pen door  aan Bram. 



 

Jantje zit achter de computer op school. Dan komt zijn juffrouw 
langs en zegt: 'Waarom gebruik je de muis niet?' Antwoordt Jantje: 
'Dan moet ik er eerst nog één vangen!'  

     Computermuis 

Ruben gaat naar de voetbaltraining, maar na een kwartier komt hij 

alweer terug. Zijn moeder vraagt: ‘Waarom ben je nu alweer terug?’ 

Zegt Ruben: ‘Ik ben mijn telefoon vergeten’. ‘Daar hoef je toch niet 

voor terug te komen’, zegt zijn moeder. ‘Had even gebeld, dan was ik 

hem komen brengen!’  

Voetbal 

Jantje en Peter zijn op het strand. Ze krijgen allebei een bo-

terham van Jantjes moeder. Jantje gooit die van Peter in het water. 

Peter huilt. Er komt een man langs die vraagt: ‘Wat is er jongetje, 

waarom huil je?’ ‘Jantje heeft mijn boterham in het water gegooid’, 

antwoordt Peter. De man vraagt: ‘Was het met opzet?’ Jantje: ‘Nee, 

met kaas.’ 

De juf behandelt spreekwoorden en gezegden in de les. ‘Wie kan een 

voorbeeld geven van de uitspraak: eerlijkheid duurt het langst?’ Rick 

steekt zijn hand op: ‘Als ik bij een toets afkijk, ben ik zo klaar. Maar als 

ik ‘m zelf maak, ben ik heel lang bezig!’ 

Weet  jij ook een leuke mop  of raadsel !   mail hem dan naar : Kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl 

Dan zetten we hem op deze nieuwsbrief. 

Moppen en raadsels  gezocht 



JK Basics 

 

Op woensdag 16 april zijn we begonnen met JK Basics (basiscatechese) voor kinderen van groep 6-8! We 
waren direct al met een heel mooie groep! De eerste keer maakten we kennis met elkaar. We deden dat 
o.a. door vóór onze naam een woord te zetten dat met dezelfde letter als je naam begint. Zo was (en ben) 
ik ‘Knappe Klaas Jelle’ (of toch ‘Koppige Klaas Jelle’?). Ik verklap niet de prachtige vondsten van de kin-
deren, maar we hebben in ieder geval erg hard gelachen. Ook deden we die eerste keer een quiz. De vol-
gende keer begonnen we met de 4 Bijbelse personen waar we het tijdens de JK Basics over gaan hebben. 
De eerste keer was dat Abraham. We hoorden hoe hij op reis moest naar Kanaän. Aangekomen in Kanaän 
dankt hij de Here God en bidt hij tot de Here God. Wij maakten van papier gebedsstenen en stapelden 
die op als een altaar. Zie de foto. De keer daarop hadden we het over Abrahams achterkleinzoon Jozef. 
We hadden het over dromen en over jaloers-zijn en over ‘in de put zitten’. De opkomst was deze keer 
echt super hoog! Er waren 14 kinderen. Als ik dit schrijf, komen we nog 2 keer bij elkaar en daarna volgt 
er nog een PPPP (Pizza, Patat, Pannenkoeken, Poffertjes)-party bij ons thuis. Het is super leuk om de JK 
Basics te geven aan deze enthousiaste kinderen. 

 

ds. Klaas Jelle Faber  



Pablo’s Praatje (3) 

 

Lieve kinderen, 

Hier ben ik weer met mijn praatje. Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee 

Mirna en dominee Klaas Jelle. 

Er is weer veel gebeurd sinds de vorige keer… Zelf ben ik naar de trimmer geweest. Dat is ie-

mand die mij lekker wast en knipt. Op de foto kun je wel zien dat mijn haartjes een stuk korter 

zijn. Behalve bij mijn neus. Ik heb nog steeds een beetje een baardje. In het begin waren die kor-

te haren wel even wennen, toen was het buiten nog erg koud. Gelukkig is het nu weer wat war-

mer. Laatst leek het zelfs al een beetje zomer! Ik ga dan altijd languit in de zon liggen. 

Ik heb het steeds meer naar mijn zin hier in Gorinchem. Vier keer per dag word ik uitgelaten en ik 

heb al ontdekt dat er heel veel hondjes hier in de buurt zijn. Ook veel poezen trouwens. Daar ren 

ik graag heel hard achteraan. Ik trek mijn baasjes dan bijna omver. 

Over mijn baasjes gesproken… ik hoorde dat er in de kerk ook weer veel gebeurt. Zo hebben jul-

lie knuffels ingezameld voor de kinderen in Oekraïne. Wat goed van jullie! Het is ook heel ver-

drietig wat daar gebeurt.  

Verder is het bijna Paasfeest. Ik hoorde van mijn baasjes dat er dan ook een Paasbrunch is. 

Jammer genoeg mag ik daar niet heen. Ik houd namelijk wel van lekkere dingetjes. Brood, kaas, 

worst… Ik ben er dol op! Als ik jou was, zou ik wel naar die Paasbrunch gaan!  

Nou ik stop ermee. Mijn poot is weer moe van al dat getyp! Volgende maand ben ik er weer! 

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  

Pablo 

Op 6 maart namen jullie knuffels mee voor de kinderen 
uit Oekraïne. 




