
Nieuwsbrief Kindernevendienst Johanneskerk 

                       December 2022 

Rooster kinderen van  dienst 

 

04-12-2022 Koen en Ruben  

11-12-2022 Jacey en Tirza  

18-12-2022 Sofie en  Maud  

25-12-2022 Faas en Bram    

01-01-2023 Lisa en Anna  

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

Corrie Sterk - tel. 06-22442989  

of via email : sterkcorrie@gmail.com 

De jarige  in de maand december zijn : 

09-12  Rico 

24-12  Ava. 

Wij wensen Rico en Ava een hele fijne verjaardag 

mailto:sterkcorrie@gmail.com


Beste allemaal,  

 

December, de feestmaand is begonnen! 

 

Zondag 4 december is het tweede advent. 

Iedereen heeft thuis een boekje ontvangen met meer informatie over het project. 

Heb je het niet gekregen of wil je een boekje voor iemand anders?  

Vraag het even aan iemand van de leiding. 

 

Zondag 11 december is het derde advent en een doopdienst 

Wat een feest dat er weer een kindje bij de kerk van Christus hoort! 

Vier je dit mee? 

 

Zondag 18 december is het vierde advent 

Het is al bijna Kerst, nog 7 nachtjes slapen… 

Wat vind jij het leukste aan Kerst? 

 

Kerstspel 

 

Alle zondagen 

We oefenen alle zondagen na de dienst voor het kerstspel. 

Verzamelen in de crèchezaal beneden. 

 

vrijdag 23 december 16.00 uur willen we een generale repetitie van het kerstspel houden in de 

kerkzaal. Zet deze datum alvast in je agenda! 

 

Kun je een keer niet komen? Meld je zo vroeg mogelijk af! 

 

 

 

     zondag 1 januari 2023 

     Heel bijzonder: Deze keer begint het nieuwe jaar op zondag  

      We hopen de nieuwjaarsdag van 2023  

dan ook met jullie in de kerk te beginnen. 

Laten wij het jaar knallend beginnen! 



Hoe lang slaapt een ezel? 

Tot hij wakker wordt 

Weet je waarom je een muis niet kunt melken ? 

Omdat er geen emmer is die er onder past. 

Het zit vol gaatjes en toch vol water. Wat is het? 

Een spons 

Waarom staat een  ooievaar  meestal op  één poot?  

Als hij zijn andere poot ook zou intrekken valt hij  om. 

Ik volg je overal, maar je kunt me nooit pakken. Wat ben ik?  

Je schaduw.  

Wat kun je met je linkerhand pakken, maar niet met je rechter?  

Je rechter elleboog.  





Lieve kinderen, 

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

Mirna en dominee Klaas Jelle. 

Brrrrr… het is een stuk kouder geworden buiten! En dan heb ik net de pech dat ik 

naar de kapper moet! Al mijn mooie krulletjes zijn er weer af geschoren. Je be-

grijpt wel dat ik nu het liefst lekker op een warm dekentje binnen lig. Hier zie je mij 

op mijn dekentje liggen. Mijn baasje moest mij zo nodig wakker maken voor de fo-

to. Je ziet hoe enorm blij ik daar mee ben… maar niet heus!  

Het is alweer december! December is vaak koud, maar ook wel gezellig! Het is 

bijna Sinterklaas. Dan krijg ik ook vaak wel een pakje van Sint. Een lekker groot 

bot of lekkere snoepjes! Zin in! 

In december eet ik mijn buikje altijd lekker vol, want na Sinterklaas komt er nog 

zo’n gezellig feest… waarbij er vaak lekker gegeten wordt! Dat is natuurlijk… het 

Kerstfeest! Mijn baasjes zeggen dat het met Kerst niet om het eten gaat, maar dat 

lekkere eten is natuurlijk wel mooi meegenomen ha, ha! Mijn baasjes hebben me 

wel goed geleerd dat het met Kerst gaat om de geboorte van Jezus. Dat is een 

groot feest! 

In de kerk, zo hoorde ik, is er dit jaar ook weer een leuk project om je voor te be-

reiden op Kerst. Iets met standbeelden… Gelukkig dat ik geen standbeeld hoef te 

spelen. Dat kwam niet goed! Ik ben altijd druk aan het bewegen, behalve als ik 

slaap ha, ha! Het is volgens mij wel een erg leuk project. Als je het nog niet hebt 

gezien, moet je echt een keer naar de kerk komen! Ook hoorde ik dat sommigen 

van jullie ook beroemd gaan worden!!! Zij gaan namelijk meedoen aan een heuse 

musical! Dat is gaaf. Misschien worden jullie dan wel ooit net zo beroemd als ik! 

Iedereen kent natuurlijk Pablo!!! 

Nou, nu heb ik weer genoeg opgeschept. Ik duik weer lekker in mijn dekentje. 

Veel plezier deze maand en alvast een heel fijn Kerstfeest gewenst! 

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  



Wij  wensen jullie hele fijne feestdagen 

En de beste wensen  voor 2023.  we hopen elkaar weer vaak te zien in  het nieuwe jaar. 

  groetjes 

Dieke- Margreeth—Corrie—Wendy– Claudia  en Ilona 


