
              Nieuwsbrief Kindernevendienst  Johanneskerk 

                                December  2021 

We zitten alweer in de laatste  maand van 2021.   December een maand waarin er best veel gebeurt 

We vieren sinterklaas, vol verwachting klopt ons hart.  Zou er wat in onze schoen zitten.? Of mogen de pieten niet op pad  

door de corona!  

Dan komt er een nog mooier feest   we vieren de geboorte van Jezus.   We hopen dat er  dit jaar wel een kerst spel  kan zijn. 

 

 

In de kerk is de Adventstijd in middels begonnen. Zijn jullie benieuwd wat we de komende tijd gaan doen?  
Kijk maar hier onder. En in de kerk krijgen we elke week bezoek van Lucas. Hij heeft één van de bijbelboeken geschreven.  
Zoek het thuis maar eens op in een bijbel. 
Het wordt weer een mooie bijzondere tijd. Hopelijk kunnen en mogen wij jullie begroeten op de kindernevendienst. 

De kindernevendienst  heeft een eigenwebsite  met verhalen– knutsels– recepten.  Wil je weten wat nog meer bezoek  dan 

maar eens de website  : kinderdienst-johanneskerk.jouwweb.nl.    Natuurlijk zijn we benieuwd wat jullie ervan  vinden. 

  Groetjes  Annemarlies    en Ilona 



Waarom durft een koe nooit een mop te vertellen? Hij is 
bang dat de andere koeien ‘boe’ gaan roepen. 
 
Hoe noem je een oude sneeuwpop? 
 

 
 

Met welke hand kun je het beste schrijven? 

Geen van twee, schrijven doe je met een pen> 

Water 

Welk huis heeft geen dak, geen deur en geen raam?  

klokhuis 

Hoe laat is het als de klok dertien keer slaat?  

Tijd om naar de klokkenmaker te gaan 

Wist je dat kwallen en komkommers   zijn gemaakt  van  95% water 





Wij  wensen jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.   

Groetjes Dieke—Corrie— Margreeth— Wendy—Claudia  en  Ilona 

Oplossing  van de rebus.   in de Johanneskerk komt Lucas op bezoek met zijn plakboek  



Rooster van Kind van dienst  

Johanneskerk 

 
 

Van 1e advent - 28 november 2021 tot 30 januari 2022 

 
28-11-2021 Jacey Gerards en Anna Schouten 

05-12-2021 Jana Nabé  en Tirza van Maanen  

12-12-2021 Sofie Betten en  Lisa de Jong 

19-12-2021 Rozemarijn van Diejen en Maud van Zanten  

25-12-2021 Stan van Zanten en Koen de Jong 

26-12-2021 Jacey Gerards en Anna Schouten  

02-01-2022 Jana Nabé  en Tirza van Maanen  

09-01-2022 Sofie Betten en  Lisa de Jong  

16-01-2022 Koen de Jong en Maud van Zanten 

23-01-2022 Jacey Gerards en Anna Schouten  

30-01-2022 Jana Nabé  en Tirza van Maanen  

 
 
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 : corrie@tuincentrumsterk.nl 

 
Een aantal aandachtspunten :  

- Kinderen melden zich om 10:45 uur in de consistorie.  

- Als de dienst begint lopen ze met de dominee en de kerkenraad mee naar binnen , gaan  

   even op de eerste rij zitten en steken samen met de ouderling van dienst de Adventskaars 

   aan of één van de twee zegt het adventsversje op.  

- Kinderen gaan daarna bij hun ouders zitten.  

- na afloop van de dienst gaan de kinderen bij de collectemanden staan, in de Heul 

- als er wijzigingen zijn ivm nieuwe maatregelen wordt u op de hoogte gehouden .  

   

 
 
 
 
                

Dit is voorlopig voor 

3 maanden 


