
Nieuwsbrief  kindernevendienst Johanneskerk  

                           April  2020  

Vinden jullie het ook zo vreemd, niet naar school  of je sport kunnen. En niet naar de kerk gaan. 

In het begin was het misschien nog wel leuk, om niet naar school  te hoeven of naar de kerk te 

gaan.  Maar nu  is er eigenlijk niets meer aan.  Je kunt niet met je vriendjes  spelen, en niet in de 

kerk aan het project werken. 

wij als leiding missen jullie ook hoor.   

Wist je al dat er elke zondag  een beeld uitzending is vanuit onze kerk, de dominee houdt dan 

gewoon zijn preek. Alleen zijn er maar 30 mensen in de kerk. 

En vanaf  zondag 5 april  gaan we ook aandacht besteden aan de kindernevendienst.   

Dus kijken hoor.  

                                 De Jarigen in april  zijn : 

 

27-04   Juliëtte                                                 

De leiding van de kindernevendienst  wenst jou een fijne  verjaardag. 



 

 

 

  

 

Oplossing Rebus: 
de paashaas heeft gekleurde eitjes in een mandje 

 

Oplossing rekensom: 16  

Haas = 10 

Eieren = 4 

Kuiken = 2 

 

Oplossing Verkeerd ei: 

Ei met stippen  ei met ster 

Ei zonder sterren ei zonder hartjes 



 
 
Tekst en plaatje 
Vanaf zondag 5 april staat er een filmpje op de website https://www.youtube.com/channel/UCRlS_b-
8HIFs3dfvVshdSuA 
Hier wordt iets speciaal aan de kinderen verteld en het werkje uitgelegd dat jullie per mail ontvangen. 
Kijk je ook? 
 

 

 
Zelf iets vertellen of laten zien? 
Heb je zelf iets dat je wilt vertellen over deze rare tijd van thuiszitten, 
Heb je iets leuks gedaan, 
Heb je iets moois gemaakt wat je wilt laten zien, 
Of iets heel anders dat je met ons wilt delen? 
We horen het graag! Stuur een tekst, foto of filmpje naar kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl  
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCRlS_b-8HIFs3dfvVshdSuA&data=02%7C01%7C%7C2d145c8b44b14f8e9d4a08d7d7d3eb3a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637215177690280382&sdata=BY3%2Bk63ZeJfqsYJTG
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCRlS_b-8HIFs3dfvVshdSuA&data=02%7C01%7C%7C2d145c8b44b14f8e9d4a08d7d7d3eb3a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637215177690280382&sdata=BY3%2Bk63ZeJfqsYJTG
mailto:kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl


Bzzzzz’ 

‘Ploooooinkkkkkkk’ 

Vlieg plakt in het web van Spin 

‘Bzzzzz’ 
Vlieg spartelt en probeert los te komen 

‘Bzzzzz’ 
Vlieg zit helemaal vast. 

Vlieg is bang 

Spin komt op het geluid af. 
Met zijn 8 ogen staart hij van een afstandje naar vlieg. 
Hij opent zijn mond met scherpe tanden. 

Vlieg doet zijn ogen dicht. 
‘Wil je mijn vriend zijn?’ 

Vlieg doet zijn ogen weer open. 

Hij dacht dat er een hap kwam. 

Maar Spin zegt iets. 

‘Wil je mijn vriend zijn?’ 

‘Eh maar Bzzzzz help ik zit vast!’ 

‘Ja dat is expres. Dit web. Ik was alleen.’ 

‘Maar… Spinnen eten toch vliegen?’ 

‘Ik niet. Ik ben vaag etherisch, vegeterend, ik bedoel vegatarisch, ik bedoel ik eet geen vlees. 
Ook geen vliegen.’ 

Vlieg begrijpt het niet. ‘Waarom heb je me dan gevangen?’ 

‘Gewoon, ik was alleen.’ 

‘Ja maar zo maak je toch geen vrienden?’ 

‘Nee? Nou jij bent hier anders maar mooi. En we hebben al een heel lang gesprek. Gaat best 
lekker toch?’ 

‘Gaat helemaal niet lekker. Vrienden vang je niet. Vrienden laat je vrij.’ 

‘Ja maar dan vlieg jij er vandoor! En dan ben ik weer alleen. Het is zo stil hier. Ik kan mezelf de 
helft van de tijd horen spinnen. Saai.’ 

‘Ik wil wel even blijven zitten. Als vriend. Als je me losmaakt. En anders eet je me maar op, dan 
zeg ik niks meer.’ 



Hartelijke groet  van de leiding. Kindernevendienst  Johanneskerk. 


