
                  

 

             

                  Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk 

                                           Maart 2021 

                                            De jarigen in Maart zijn : 

06-03     Loes 

10-03     Joël 

13-03    Esra 

De leiding van de kindernevendienst wenst jullie 

Een fijne verjaardag 

 

 

Maart 2021 Een bijzondere maand: vorig jaar maart gingen we in Lockdown vanwege het Corona virus. Nu een jaar 

later  is het corona virus nog steeds aanwezig. 

Maart 2021     Deze maand gaat dominee André Wijting  met Emeritaat .( pensioen voor dominees) En dat laten we 

niet ongemerkt voorbij gaan. 

Maart 2021   Het begin van de Veertigdagentijd. Daar besteden we als leiding natuurlijk aandacht aan, en dat heb-

ben jullie vast al gemerkt. 

 

Jullie krijgen elke week een mailtje met  werkjes en een verhaal over de Veertigdagentijd.  Hoe vinden jullie dat? 

Mail je reactie naar : kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl.  Wij zijn benieuwd naar jullie reacties, 



Onder een wasbak hangt vaak een buis met een slinger erin. Hoe heet 

die buis en waar dient de slinger voor? 

Zo`n buis  wordt een zwanenhals genoemd. Die slinger zorgt ervoor 

Dat het niet gaat stinken. Het water van de wasbak gaat door de buis 

heen richting het riool. Als de kraan dicht is, blijft in het lage deel van 

zwanenhals water staan. Dat water houdt de opstijgende rioollucht 

tegen. 

10 op de 6 mensen kunnen niet rekenen.  

 

Vader: “Jantje, laat me je rapport eens zien!” 
Jantje: “Dat kan niet, ik heb hem aan een vriend 
geleend. Die wilde zijn ouders eens flink laten 
schrikken.” 

Tijdens de aardrijkskundeles vraagt de juf in welke streken er nog menseneters 
zijn. Keesje staat op en zegt “Aan de Belgische kust, juffrouw”. 
De juf is verbijsterd en vraagt hoe Keesje daar bij komt.. “Het staat in ons aard-
rijkskundeboek, juffrouw” zegt Keesje. 
“Er staat letterlijk dat de bewoners daar leven van de toeristen!”. 

Namens Willy Branderhorst hartelijk dank voor de kaart, die we haar namens de kindernevendienst gestuurd  

Hebben.  



 

 

 

Hoi jongens en meisjes!  

Wat leuk om jullie wat te vertellen over mijn vrijwilligerswerk in de Johanneskerk. Het is werk wat ik graag 

doe. Op deze manier hoop ik Gods liefde te laten zien aan de mensen om mij heen. Om van mijn vrijwilli-

gerswerk in de kerk mijn beroep te maken, ga ik naar school. Ik volg een opleiding om kerkelijk werker te 

worden, net als Martin Mensink.  

Om kerkelijk werker te worden moet je niet alleen veel boeken lezen en werkstukken maken, maar ook in 

de praktijk oefenen door dingen te doen. Dat oefenen in de praktijk noemen we ook wel stagelopen. Ik 

loop nu alweer drie jaar stage in de Johanneskerk. Martin helpt mij daarbij.  

Ik heb net een onderzoek gedaan naar het meeleven met elkaar in de Johanneskerk. Je leeft met elkaar 

mee als je laat merken dat je ook blij bent als je vriendje of vriendinnetje blij is, omdat hij of zij bijvoor-

beeld jarig is. Of je laat merken dat je aan iemand denkt als deze ziek is. Bijvoorbeeld door een kaart te 

sturen, een App je te sturen of te bellen. Misschien heb jij ook weleens een tekening of kaart gemaakt 

voor opa of oma of iemand anders. Meeleven is iets wat eigenlijk iedereen kan en waarmee je Gods liefde 

kan laten zien.   

Uit het onderzoek blijkt dat mensen het heel fijn als mensen voor ze bidden, ze gebeld worden of een 

kaart krijgen. Juist ook in deze moeilijke tijd waarin we elkaar weinig zien, is het belangrijk om contact te 

houden.   

Door mee te doen met activiteiten in de kerk leren mensen elkaar kennen. Het belangrijk dat je elkaar 

kent, want alleen dan kan je weten hoe het met iemand gaat en weet de ander ook hoe het met jou gaat 

en kan je met elkaar meeleven.  

Daarom zijn we met elkaar aan het nadenken over nieuwe activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ont-

moeten. In de zomer hebben we bijvoorbeeld op donderdagmiddag de kerk opengedaan, zodat mensen 

daar heen konden om een praatje te maken.  

Bij mijn stage hoort ook het voorgaan in de kerkdienst. Op zondag 28 maart, op Palmpasen, mag ik weer 

voorgaan. Het thema is “Op weg”. Ik doe mij best om een leuk filmpje voor jullie te maken en hoop dat 

jullie met mij mee op weg gaan naar Pasen. Het feest van een nieuw begin. 

Een hartelijke groet en een dikke knuffel! 

Hanneke Blom 



             God Zorgt voor jou 



 
Hallo, ik ben Loes. 

 
Een tijdje terug, toen het gevroren heeft, ben ik gaan schaatsen. 
Bij ons in de straat is een sloot en die was helemaal dicht en daar konden we op schaatsen. 
Mijn vriendinnetje was ook op het ijs en nog wat andere mensen uit de wijk. 
Ik mocht schaatsen lenen van de buurjongen en het ging heel goed. 
Ik heb geleerd om "pootje over" te schaatsen. 
Ik vind het heel jammer dat het ijs gesmolten is, maar nu kan ik weer met de skeelers  

 
Het is nu vakantie en ik vind het jammer dat we niet naar het zwembad kunnen of naar een 
dierentuin. 
Deze vakantie heb ik mijn opdrachten voor de Scouting gemaakt. 
We moesten bomen zoeken en de naam in ons scoutingboekje opzoeken. 
We moesten ook nog een katapult van pennen en lepels bouwen. 
Met deze opdrachten kunnen we punten verdienen  
waarmee we weer een badge kunnen verdienen en  
die mag op onze bloes worden genaaid. 

 
We zijn ook nog naar de Drunense Duinen geweest  
met papa en mama en daar hebben we een hut gebouwd.  
 
Ik mis de kindernevendienst wel een beetje. 
De filmpjes die in het begin werden gemaakt heb ik ook allemaal bekeken. 
Ik hoop dat de kerk snel weer open mag. 
 
Tot ziens!! 
 
Oh ja!! 
Ik heb ook nog een leuke kleurplaat gevonden. ( zie pagina 6) 
 

 
 



1. De nok van het vogelhuisje is anders 
2. Het haakje waar het zaadbolletje aanhangt links is niet meer compleet 
3. De veren van de vogel links op het vogelhuisje zijn een tikje aangepast 
4. De vogel links heeft ook een ander snaveltje 
5. Het rechtervogeltje in het vogelhuisje is aangepast 
6. De staart van de vogel op de stok is anders 
7. Het vogeltje rechts op het dak heeft een ander oogje 
8. Het pootje van het vogeltje op het dak is ook gedeeltelijk weg 
9. Eén van de barsten in de planken van het vogelhuisje rechts is aangepast 
10. De worm in de bek van het middelste vogeltje is gehalveerd 
11. De zaadjes onder het vogelhuisje rechts zijn gewijzigd 
12. In het midden van de onderbalk mist een streepje 
13. De  tekst is anders, er staat ineens: God zorgt voor u! 
14. Er is een streep verdwenen boven de ronde cirkel in het huisje 
15. Ik heb een streepje op de stok waar het vogeltje op zit weggehaald 
16. Het touwtje aan het zaadballetje rechts is anders  

Oplossing God zorgt voor jou 


