
Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk 

                       Oktober  2021 

                                              De  jarige in oktober  is : 

 

Stan.    

 

 

Wij wensen jou een fijne verjaardag. 

Een man zat in het donker, hij had het niet verdiend. Hij wachtte op een wonder en toen werd hij gezien. Want Jezus liet hem 
weten: God maakt de wereld licht. Hij is jou niet vergeten, hij opent jouw gezicht.  

Op zondag 17 oktober wordt het nieuwe predikanten echtpaar bevestigd in de grote kerk.  

Natuurlijk heten wij hen van harte welkom in de Johanneskerk. 

We zorgen met elkaar voor een warm welkom. Hoe?... daar ontvangen jullie nog mail over! 

Op zondag 3 oktober nemen zij afscheid in Wolvega. Dat is voor de mensen daar natuurlijk jammer,  

maar we hopen dat het een mooie afscheid wordt voor hen. 

Bijbelzondag 24 oktober 

Hoeveel bijbels hebben jullie thuis? Tel ze maar eens! Dat kunnen er wel eens meer dan één zijn. 

Weet je dat er in de wereld ook kinderen en oudere mensen zijn die ook heel graag een bijbel willen hebben, maar dat 
dit voor hen veel te duur is of dat er in hun taal geen bijbel bestaat?! 

Het helpt dan niet om onze bijbels naar ze op te sturen, maar we kunnen wel met elkaar geld inzamelen waarvan bij-
bels in alle talen gemaakt en uitgedeeld kunnen worden. 

Vier jij de bijbelzondag mee? 

 

Oogstdienst 31 oktober 

Vind jij alles lekker wat op je bord ligt? Of zou je liever een leeg bord hebben? 

Ook al vinden we niet alles even lekker, we mogen dankbaar zijn voor al het eten dat we hebben. 

Dit vieren we met de oogstdienst. 



                                      Straattaal 

 

Straattaal is ontstaan uit verschillende talen waaronder het  Engels, 

Surinaams, Marokkaans, Indonesisch en Turks. Het Nederlands is de 

basis. 

Straattaal verandert in razendsnel tempo en is vooral een spreektaal. 

Dus wat vandaag vet is, is boetie ( onzin) En dat is geen fa2 (grapje) 

                                              Ewa = He, hoi, hallo 

                                          Mattie = vriend, Kameraad 

                                        Wazzup = wat is er, alles goed? 

Een boot in Rotterdam heet de  “ss Rotterdam”. 

Weet jij waar de  “ss” voor staat? 

 

De ss Rotterdam ligt in de Maashaven in Rotterdam. Het schip is 228 meterlang, 28 meter breed 

en steekt van de waterlijn 41 meter omhoog. Onderwater zit ook nog eens 9 meter. Na jaren als 

cruiseschip over de hele wereld te hebben gevaren, werd het schip in het jaar 2000 uit de vaart 

gehaald.  

Twee herfstmoppen 

 

Juf: “Waarom gaan de ooievaars in de herfst naar Afrika? 

Kind: “Omdat de mensen in Afrika ook graag baby’s willen hebben 

 

Wat doet een olifant als hij in een boom zit en er niet meer uit kan? ………  

Hij gaat op een blaadje zitten en wacht tot het herfst is. 



De vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op een dag mee voor een reis over het 
platteland. De man had het vaste voornemen om zijn zoon te laten zien hoe rijk en hoe 
arm mensen kunnen zijn. De man en zijn zoon verbleven een paar dagen op een boerderij 
van een familie die moeite had om rond te komen. 
 
Toen vader en zoon na een paar dagen weer terugreden naar hun landgoed, vroeg de va-
der aan zijn zoon wat hij van de afgelopen dagen vond. 
 
"Ik vond het geweldig, vader," zei de zoon. 
 
"Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?" vroeg zijn vader. 
 
"Ja, ik heb veel geleerd," antwoordde de zoon. "Ik zag dat zij vier honden hebben, terwijl 
wij er maar een hebben. Ik zag dat zij een beekje hebben dat doorloopt tot het eind van de 
wereld terwijl wij een vijver hebben die maar tot halverwege de oprit komt." 

 
 
"Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij iedere nacht naar de sterren kunnen kijken en ons 
landgoed loopt maar tot aan de weg, terwijl zij de wereld tot aan de horizon hebben. Wij 
hebben bedienden die voor ons zorgen, terwijl zij voor anderen zorgen. Wij hebben muren 
om ons landgoed staan om ons te beschermen, terwijl zij vrienden hebben om hen te be-
schermen."  

De vader zweeg verbijsterd. 
 
Toen sprak zijn zoon: "Dank je dat je mij hebt laten zien hoe arm we eigenlijk zijn."  

Agenda 

3 oktober       Themadienst: de zieken bezoeken 

10 oktober     Werken we met elkaar aan een slinger 

17 oktober     géén ochtenddienst in de Johanneskerk, alleen een middagdienst in de Grote Kerk. 

24 oktober     Bijbelzondag 

31 oktober     Oogstdienst 



Bijbel: Johannes 8:37-47                                                                              knip de oren uit, en plak ze op het juiste hoofd 

                        Naar wie luister Jij? 


