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De Jarigen in september  zijn : 

 

 

6 September   Jacey 

22        September    Anna                                                         

Wij wensen jullie een fijne verjaardag 

Bij het maken  van deze nieuwsbrief  was het rooster voor de kinderen van dienst nog niet 

bekend. 

Hallo allemaal van de kindernevendienst, 

De vakantie zit er weer op. Iedereen gaat weer naar school, aan het werk of pakt weer andere dingen op. 

Hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad? 

Wij zijn blij dat we ook in de vakantie sommigen van jullie wel hebben gezien in de kerk. 

En nu, na de vakantie, hopen we iedereen weer snel te zien! 

Als leiding zijn we er in ieder geval weer voor jullie. 

 

Startweekend  17 en 18 september 

Tijdens het startweekend vieren we met elkaar ‘de start van een nieuw kerkjaar’. 

Ze noemen het ook wel ‘de opening van het winterwerk’. 

De winter??? Daar kunnen we ons nu nog bijna niets bij voorstellen, maar… die komt weer! 

Komen jullie dit weekend ook meevieren? 

Meer informatie hierover komt op de nieuwsbrief van de kerk te staan. 



                                 OPVALLEND 

Jan! Je hebt maar liefst 25 fouten in je taalles! 

En weet je wat zo gek is? Jouw buurman heeft precies dezelfde 

fouten! Hou zou dat nu komen? Vraagt de juf. 

Antwoordt jan : ‘ik denk omdat we dezelfde juf Hebben!’ 

                                        Gepakt 

Wat zegt een politieagent als  hij twee snoepjes arresteert? 

Antwoord: ‘uw papiertjes, alstublieft.’ 

                              Fruit 

Je hebt zes appels in je ene hand, en zes peren in je andere hand. 

Wat heb je dan? 

Enorm grote handen! 

                                Verschil 

 

Wat is het verschil  tussen  den duizendpoot en een kat? 

 

996 Poten 

Wist je dat ……….. Een regenworm 5 paar ( dus 10 ) harten heeft? 

Wist je dat………… er in augustus de meeste mensen geboren worden?  

Wist je dat…………. we twee nieuwe kindjes op de kindernevendienst hebben 

Wist je dat………….  we hen  hartelijk welkom heten. 

Wist je dat………….. een kroket de minste calorieën bevat van alle snacks?  

Wist je dat…………...“U at” de kortste volledige Nederlandse zin is?  

Hebben jullie de website  van de kindernevendienst  al eens bezocht!  (kinderdienst-johanneskerk.jouwweb.nl) 

Wij zijn benieuwd wat jullie ervan vinden, en zijn benieuwd naar jullie tips. 

mail ze naar kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl 

Je mag ook mailen  als  je iets op deze nieuwsbrief wil  plaatsen. 



Pablo’s Praatje (7) 
 

 

 

 

 

Lieve kinderen, 

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

Mirna en dominee Klaas Jelle. 

Nou kijk maar eens goed naar de foto! Zo heb ik de afgelopen weken vaak gele-

gen… helemaal lang uit… en vooral… niet bewegen! Want tsjonge, jonge, woef, 

wat was het heet deze zomer! Konden jullie een beetje tegen die warmte? Ik ben 

blij dat ik vlak voordat het zo heet werd, nog even naar de kapper ben geweest. Ik 

wou dat mijn baasjes een zwembad hadden. Dan was ik er deze zomer wel duizend 

keer ingesprongen! Ik ben namelijk een echte waterhond! Ik heb ook al eens in zee 

gezwommen! 

Hoe was jullie vakantie? Voor het weer hoefde je deze zomer niet weg, maar mis-

schien ben je toch wel even op reis geweest… Mijn baasjes zijn twee weken naar 

Frankrijk geweest. Ik ben niet mee geweest. De ouders van dominee Mirna kwamen 

op mij passen. Dat was erg gezellig en… ik ben echt weer super verwend. Ook leuk 

was dat de vader van Mirna iedere morgen de fiets pakte en dan ging ik een stukje 

rennen! Gaaf hoor!!! Ik kon veel harder dan de fiets ha, ha! 

In de zomervakantie was er ook gewoon kindernevendienst heb ik gehoord. Ben je 

nog geweest? Ik heb ook gehoord dat er een heel leuk weekend aankomt op 17-18 

september. Dat jullie dan vossen kunnen gaan zoeken en je pannenkoeken kunt ko-

men eten… Dat wordt vast erg gezellig en… lekker… Ik weet wel raad met een 

pannenkoek! Die gaat in 1 slok-hap mijn grote hondenmaag in ha, ha! Vraag je ou-

ders maar even of jullie ook naar het startweekend gaan! 

Jullie zijn inmiddels ook weer naar school. Wel weer even wennen zeker? Kijk, dat 

is nou het voordeel van hond-zijn… je hoeft nooooooit naar school. Alleen als pup-

pie ben ik even naar een soort hondenschool geweest, maar dat is al heel lang ge-

leden. Ik ben inmiddels al een stoere 9-jarige hond!  

Nou, ik ga weer lekker languit liggen. Ik krijg het veel te warm van al dat geschrijf. Ik 

moet er bijna van zweten ha, ha!  

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  





Twinkeltje  
 

Heb jij wel eens in het donker naar de sterren gekeken? Dan heb je vast ook heel 
veel sterren gezien. Het ene sterretje zag je beter dan de ander, want ze stralen tot 
eer van God.  
En één van die sterretjes is Twinkeltje. Twinkeltje was nog maar een jong sterretje, 
maar hij straalde zo mooi en helder dat iedereen die Twinkeltje zag er blij van 
werd.  
Op een dag zei de oude maan tegen Twinkeltje: jij straalt zo mooi, ik geloof dat 
God jou uit zal kiezen om een belangrijke boodschap naar de mensen te brengen. 
Je kunt je voorstellen dat Twinkeltje daar heel vrolijk van werd.  
Maar waarom ik, ik ben toch maar een eenvoudig sterretje? Waarom zou God mij 
uitkiezen? En wat zou ik dan moeten doen? Dat zal God wel tegen je zeggen. 
Wacht maar geduldig af. Twinkeltje werd er helemaal opgewonden van, zou God 
hem uitkiezen voor die belangrijke boodschap! Hij zei ik ben BELANGRIJK! God 
kiest mij lekker uit ik ben BELANGRIJK, En hij blies zichzelf op als een ballonne-
tje , maar dan als een ballonnetje met punten aan alle kanten.  
Hij zag er vreemd uit en straalde ook niet meer zo mooi. Twinkeltje begon op te 
scheppen tegen alle andere sterren, en die waren daar natuurlijk niet blij mee. 
Toen de oude maan Twinkeltje zag schrok hij, wat is er met jou gebeurd, wat zie je 
er opgeblazen uit, en waarom straal je niet meer tot eer van God. Ik ben BELANG-
RIJK zei Twinkeltje. Nou zo`n raar sterretje kiest God niet hoor. Je bent alleen 
maar stralend als je tot eer van God straalt, en niet voor JEZELF schijnt. Doe maar 
normaal. Twinkeltje was heel verdrietig. Ach, natuurlijk was hij niet zo belangrijk. Ik 
heb er spijt van dat ik zo opschepperig ben geweest zei Twinkeltje, zou God mij 
willen vergeven? O, als God maar niet boos op mij is. Want ik wil nog heel lang 
stralen tot zijn eer. Als je berouw hebt vergeeft God altijd. Maar je moet goed be-
grijpen: Jij bent niet belangrijk, maar Gods boodschap is belangrijk.  
Daar was Twinkeltje zo blij mee, dat hij weer mooi en helder kon stralen. 

Ben je ook wel eens de opschepperige Twinkeltje?  

En wil jij ook stralen als Twinkeltje tot Gods eer? 

                                                                                         




