
              Nieuwsbrief  kindernevendienst Johanneskerk 

                                   Februari  2022 

Op 19  februari  is  Jana  jarig  

Wij wensen haar een hele fijne verjaardag 

Beste jongens, meisjes en ouders, 

 

Dit jaar was een rommelig begin van het jaar, doordat iedereen thuis de dienst kon volgen, 
maar niet in de kerk kon zijn. 

Daarna kwam een extra kindernevendienst XXL om elkaar toch te kunnen ontmoeten en 
samen uit de bijbel te horen en te bidden. 

Nu hopen we van harte dat we vanaf nu weer ‘gewoon’ kindernevendienst kunnen houden 
en de kinderen van dienst hun taak weer kunnen oppakken.  

Fijn dat we weer enthousiast aan slag kunnen gaan met elkaar! 





 

START jk 
Uitnodiging voor alle kinderen van groep 6 t/m 8 van de basisschool! 

Na de voorjaarsvakantie willen wij, dominee Mirna en dominee Klaas Jelle, starten met  

jk (jk = Johanneskerk ) voor alle kinderen van groep 6 t/m 8 van de basisschool. 

 

Wat is jk ?  

Bij jk  leren we iets over het geloof. Is dat saai? Nee hoor! Want we gaan heel verschillende dingen doen. Natuurlijk gaan 

we met elkaar praten over een onderwerp of een mooi Bijbelverhaal, maar we doen ook vaak een spelletje, gaan even bewegen, 

doen een quiz of maken iets leuks. We sluiten af met een gezellig PPP (pizza, patat, pannenkoek)-feestje! 

 

Hoe vaak en wanneer is jk ? 

jk is 5 keer in totaal… van 16.30 tot 17.15 uur. Zoals gezegd: we starten in maart, na de voorjaarsvakantie. Welke dag 

het wordt? Dat hangt een beetje van jou af! We willen natuurlijk graag dat er zoveel mogelijk kinderen meedoen. We weten ook 
dat jullie veel andere dingen hebben, zoals sport en muziekles. Daarom horen we graag van jou (of van je ouders) welke dag je 

zou kunnen. Op de dag dat de meeste kinderen kunnen, organiseren we dan jk . Zou je vóór 20 februari aan ons door 

willen geven op welke dagen je kunt?. Je kunt ons mailen: domineesjk@pggmail.nl of bellen/appen: 06-57303677 (ds. Klaas Jel-

le) of: 06-21570756 (ds. Mirna). Je kunt dit natuurlijk ook lekker door je ouders laten doen !  
 

Waar is jk  en wie is de leiding?  

jk wordt gehouden ‘In de Weer’, het huis naast de Heul. Dominee Mirna en dominee Klaas Jelle zijn de leiding.  

 

We horen graag van je of je meedoet en wanneer je zou kunnen! Je ontvangt daarna nog een persoonlijke uitnodiging! 

 

Groetjes van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle  

 

 

06-02-2022 Jacey Gerards  

13-02-2022 Sofie Betten en Lisa de Jong 

20-02-2022 Anna Schouten en Maud van Zanten   

27-02-2022 Jana Nabé  en Tirza van Maanen 

06-03-2022 Stan van Zanten en Koen de Jong  

13-03-2022 Sofie Betten en  Maud van Zanten  

De kinderen van dienst voor de komende periode. 

Kun je niet neem dan even contact op met Corrie sterk.  werk (overdag)  0183-622941 of prive  

(’s avonds) 06-22442989  

mailto:domineesjk@pggmail.nl


Twee oenen willen vuur maken. Zegt de ene oen tegen de ander: ‘Weet je zeker dat de 
lucifers het doen?’ Zegt de andere:  ‘Ja hoor ik heb ze allemaal uitgeprobeerd!’  

                             Vuurtje  stoken 

Zegt de ene oen tegen de andere: “Als jij raadt hoeveel koekjes ik in mijn broodtrom-

mel heb, dan mag je ze allebei hebben!  

Raad eens hoeveel koekjes ik heb 

Piet staat achter zijn buurjongen, terwijl zijn buurjongen ook achter hem staat. Hoe kan 

dat?  

Ze staan  met de ruggen tegen elkaar! 

Hoe kan je een tennisbal zo hard mogelijk gooien en bij je terug laten komen zonder dat de bal ergens 

tegenaan stuitert?  

Gooi de bal recht omhoog…  

Eén voor één stappen mensen de bus in. Bij de volgende halte komen er nog eens twee mensen bij. En bij de daaropvolgende 

halte stappen er twee uit. Hoe laat is de bus vertrokken?  

Eén voor één!  

(op)nieuw op de nieuwsbrief 

Vanaf deze maand vallen er nieuwe dingen te lezen in de nieuwsbrief. 

 

‘De Pen’ is terug van weggeweest! Elke maand kan één van de kinderen iets vertellen over 
zichzelf. Vind je het leuk om ook een keer iets te schrijven geef het dan door. 

 

‘ 

‘Pablo’ dit is de hond van onze dominees. Elke maand komt er een schrijven van zijn poot over 
wat hij heeft meegemaakt. 

 

Heb jij nog ideeën voor de nieuwsbrief? Dit horen we graag! 

 



Lisa 

Hallo allemaal, mijn naam is Lisa de Jong. Ik zit op karate en heb de oranje-gele band. Mijn 
hobby's zijn tekenen, met Jacky (onze hond) spelen, mijn vriendin en met Koen spelen. Ik zit 
op school Samen Onderweg in groep 7 en mijn juf heet Willianne. Mijn lievelingsvak is spel-
ling.  

Ik heb blauwe ogen en blonde haren. Ik heb de leukste herinnering van de kinderneven-
dienst dat ik een lange slinger voor mama's verjaardag ging maken. Ik wil graag als bijbaantje 
bij de horeca werken, later wil ik 112-medewerkers zijn, net als mama.  

Ik hoop dat jullie dit een leuk stukje vinden en dat we elkaar snel weer in de kerk zien!  

 

Groetjes, Lisa 

Lisa 

 Vanaf deze maand  staat de rubriek “de pen” weer op de nieuwsbrief.  Wil je ook een 

stukje schrijven ? Stuur dan een mailtje  naar kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl 

Lisa  heeft al een mooi verhaaltje  geschreven.  Dankjewel lisa. 

Nog meer dan 40 nachtjes slapen… 

Februari lijkt een rustige maand. De kerstboom is opgeruimd en 
Pasen, zondag 17 april,  is nog ver weg. En toch…  

Voor Pasen zit de veertigdagentijd en deze begint al op 6 maart. 
Hoogste tijd dus om ons weer voor te bereiden.  

 



 

Pablo’s Praatje (1) 

Lieve kinderen, 

Wat leuk dat ik in jullie nieuwsbrief mag schrijven. Ik ben Pablo en ik ben de hond van 

dominee Mirna en dominee Klaas Jelle. Vanaf nu schrijf ik iedere maand een bericht-

je.  

Ik zal me eerst nog wat beter voorstellen. Ik ben dus Pablo. Ik ben 8 jaar oud. Ik heb 

heel mooie bruine krulletjes, vind ik zelf. Ik woon nu bijna vier maanden in Gorkum. In 

het begin was het wel even wennen. Een heel nieuw huis. Een heel nieuwe tuin. Ik 

ben toen ook een keer weg gelopen, maar ik kende natuurlijk niet de weg. Ik was blij 

dat mijn baasjes mij snel weer vonden. Ook heb ik in het begin een keer een rolgor-

dijn helemaal kapot gescheurd. Niet doorvertellen hoor!  

Gelukkig ben ik nu goed gewend in Gorkum. Ik vind het een leuke plaats. Ik ben ook 

al bij de rivier geweest. Wat een grote schepen zag ik daar! Iedere dag maak ik 4 keer 

een wandeling. Mijn baasjes zijn ook al goed gewend in Gorkum. Ze werken dus in de 

Johanneskerk. Zelf ben ik nog niet in de kerk geweest. Wel hoor ik de dominees vaak 

over de kerk praten. Ook over jullie! Bijvoorbeeld over de kerstmusical. Dat het jam-

mer was dat die niet door kon gaan, maar dat er wel een heel mooie film gemaakt 

was. Ook hoorde ik dat sommigen het Onze Vader met gebaren hadden uitgebeeld. 

Wat leuk! 

Nu ben ik een beetje moe. Ik houd erg van slapen. Volgende maand is er weer een 

Pablo’s Praatje. Dan ga ik jullie vertellen hoe mijn verjaardag was. 24 februari word ik 

negen jaar!!! Psssst… zorgen jullie ervoor dat mijn baasjes mijn verjaardag niet verg-

eten?  

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  


