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                       De jarigen in de maand juli zijn : 

 

13–  07   Lisa 

14-  07   Luuk 

22– 07   Maud 

24-07     Vera 

28-07     Remco 

30-07    Nalyna 

 

Ondanks  de maatregelen wensen wij jullie  een fijne verjaardag 

 

Heb je iets leuks  voor op de nieuwsbrief, of heb je mee geknutseld met Margreeth. mail het dan naar :  

kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl.   Dan komt het op de nieuwsbrief. 



 Het knutsel werkje van Pinksteren . 

Gemaakt door Kristel.  

 

En ook Maud  heeft geknutseld.  Mooi  

gedaan hoor. 



De Jarigen in augustus zijn :   

 

11-08  Elizabeth 

16-08  Amelie 

21-08  Faas 

27-08   Tirza 

 

                               BANKROVER 

 

De vrouw van een bankrover zegt: ‘Schat, ik heb dringend geld nodig.’ 

De bankrover antwoordt: ‘Ja, ik ga het straks halen.’ ’Waarom straks 

pas?’ vraagt zijn vrouw. Antwoordt de bankrover: ‘Nu zijn de banken 

nog open!’  

 

                   De tandarts  en de juf 

   

Wat is het verschil tussen een tandarts en een juf?  

Een tandarts zegt: 'Mond open' en een juf zegt: 

Hoe laat is het als de klok dertien keer slaat?  

Tijd om naar de klokkenmaker te gaan. 

                           Vroeger 

 

Meester: 'Noem eens twee dingen die in 1900 nog niet bestonden.'  

Elsje antwoordt: 'Mijn broer Freddy en ik!'  



 

 

 

 

                                  De avonturen van Toeter 
De tuin. 
 

Laat mij jullie eens een verhaaltje vertellen. Over Toeter, toeter is een grote zwarte hond. Wees 
maar niet bang. Want hij doet werkelijk niets. Hij is erg dol op kinderen. 
Toeter is vier jaar. Hij woont in een stadje midden in het land. Bij een leuk gezin. 
 
Er is een vader, een moeder en een klein kindje Gabriëlla Zij is drie jaar. Zij en Toeter zijn de 
beste maatjes. 
Toeter woont er pas. Hij woonde eerst bij een ander vrouw. Maar toen ging zij trouwen. En haar 
man was allergisch voor honden. Dus moest Toeter weg. Hij woont er nu een weekje. Alles is 
nog erg wennen hoor. 
Maar omdat iedereen zo lief is, zal het wel niet lang duren voordat dit echt als thuis gaat voelen. 
 
Vandaag gaat Toeter de achtertuin eens onderzoeken. Hij besnuffeld eerst de linker kant en 
dan de rechter kant. Wat is de tuin groot! Overal groeien bloemen. En er is zelf een lekker gras-
veldje. Waarop je heerlijk in de zon kunt liggen. 
Net als Toeter lekker in het gras wil gaan liggen, komt de kat van de buren een kijkje nemen. Zij 
is wel een beetje nieuwsgierig geworden. Maar dat had ze beter niet kunnen doen. Zie je, toeter 
is gek op kinderen. Kwaad worden? Nooit! Behalve als hij een kat ziet!. Zoals vandaag. Hij rent 
naar de kat toe. Die nog net op tijd de schutting op weet te klimmen. Ga weg blaft Toeter. Vanaf 
vandaag is dit mijn tuin. De kat geeft geen antwoord maar springt snel weer in haar eigen tuin. 
Het vrouwtje van toeter, komt naar buiten gehold. Zij wil toch wel eens zien wat er aan de hand 
is. Gelukkig voor Toeter zag ze nog net de kat weg springen. 
Kop. Oh zat je achter de kat van de buren aan? Malle hond Zegt ze. En ze aait hem over zijn 
kop. Toeter gaat daarna rustig in het gras liggen. SSST, toeter slaapt!. Waarvan zou hij dromen 
denk je? Van achter katten aan rennen? Wie weet!! 

 

 

 

 

 



 

Overstapmoment 

Op vrijdag 3 juli was het één groot feest op het kerkplein. Daar werd het overstapmoment opgenomen dat zon-
dag 5 juli in de dienst wordt uitgezonden. 

Het verhaal over Bileam en zijn trouwe ezel die hem de juiste weg wees kwam overal terug. 

De overstappers Amy, Christy, Floortje en Thijs stapten op hun ezel en werden ontvangen door hun ouders die 
een stukje wegwijzer meegaven. 

Daarna ging de stoet door naar de kindernevendienst, waar leiding en kinderen klaar stonden om de overstap-
pers te ontvangen. 

De ezels werden volgeladen met cadeautjes. En toen was het tijd om de vier overstappers te laten gaan, verder 
op hun weg, naar het JJP. 

Bij het JJP werden ze met luid gejuich ontvangen en de laatste plekjes op de ezels werden volgestopt. 

Na dit feestelijke overstapmoment waren de vier nieuwe leden van harte uitgenodigd om naar het feest van het 
JJP te komen. 

Iedereen bedankt die op welke manier heeft geholpen dit overstapmoment zo feestelijk te laten verlopen. 

Het was allemaal anders dan anders, maar minstens zo waardevol. 

Amy, Christy, Floortje en Thijs we vinden het jammer dat we jullie moeten laten gaan, maar wensen jullie heel 
veel plezier bij het JJP en alle goeds en Gods zegen op jullie verdere levensweg. 

 

 

 





En…. Het was nog lang onrustig op 

het plein voor de  kerk. 



                                 Wist je dat 

 

Wist je dat…… Dominee André  altijd als eerste  de moppentrommel leest? 

Wist je dat…. Margreeth van Dam, al veel leuke filmpjes gemaakt heeft. 

Wist je dat….  Die elke zondag  op YouTube staan.  

Wist je dat…. Het goed gaat met Sofie. Ze heft steeds minder aanvallen. Ze gaat weer 

wat meer naar school en is minder snel moe. 

Wist je dat…… Er vier kinderen overgestapt zijn naar de JJP? 

Wist je dat … ze vrijdag 3 juli een overstap feestje hadden. 


