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                             Wij wensen jullie een gelukkig nieuwjaar.   

We kijken er naar uit jullie weer te ontmoeten op de kindernevendienst. 

16-01-2022 Koen de Jong en Maud van Zanten 

23-01-2022 Jacey Gerards en Anna Schouten  

30-01-2022 Jana Nabé  en Tirza van Maanen  

Rooster kinderen van dienst 

Als de kinderen verhinderd zijn wilt u dit dan op tijd doorgeven aan  Corrie Sterk .  

tel. : werk (overdag)  0183-622941 of prive (’s avonds) 06-22442989  

of via email : corrie@tuincentrumsterk.nl 

 

Een aantal aandachtspunten :  

• Kinderen melden zich om 10:45 uur in de consistorie.  

- na afloop van de dienst gaan de kinderen bij de collectemanden staan, in de Heul 

- als er wijzigingen zijn ivm nieuwe maatregelen wordt u op de hoogte gehouden .  

   

Jammer genoeg konden we ook dit jaar geen kerstfeest met elkaar vieren  in de kerk.  Maar  ondanks dat is het toch een 

mooie dienst geworden. Fijn dat er zoveel mens aan meegewerkt hebben. 

Hopelijkkunnen weer snel kindernevendienst gaan, want wij missen jullie wel. 

Dus, hopelijk tot  snel. 

 

Op  zaterdag  12 februari  nemen we echt afscheid  van Martin  Mensink.   



Wat zegt een smurf als hij tegen een boom botst?  

O nee, alweer een blauwe plek!  

Drop 

Marieke neemt elke dag een dropje voor de juf mee. Maar van-

daag heeft ze er geen een mee. De juf vraagt: ‘Waarom heb je 

geen dropje mee?’ Antwoordt Marieke: ‘Mijn konijn is weggelopen’ 

Er zwemmen 10 kleine visjes, eentje verdrinkt. Hoeveel zijn er nog over?  

10, vissen kunnen niet verdrinken…  

Een moeder heeft 6 appels en 5 kinderen. Hoe kan ze eerlijk alle appels verdelen?  

Appelmoes maken! 

Er staan 3 huizen in de brand; een rood huis, een geel huis en een groen huis? Welke gaat de ambulance blussen?  

De ambulance blust niet!  



                                              Remco heeft gewonnen 

 

 

Remco is heel blij, hij staat te stralen: Hij heeft gewonnen, hij is eerste geworden! De trainer steekt zijn duim naar hem op en 
van zijn moeder krijgt hij een dikke  kus.. 

Dan komt het grote moment: hij mag naar het erepodium. Hij staat nu op eerste plaats, vorig jaar was hij derde geworden. Hij 
krijgt een medaille en bloemen. En als jeugdkampioen mag hij een reis naar de Olympische Spelen maken. Dat klinkt span-
nend! 

De weken vliegen voorbij. Eindelijk is het zover. Op Schiphol ontmoet hij andere jongens en meisjes die ook allemaal jeugd-
kampioen zijn geworden. De één met zwemmen, de andere met hoogspringen, maar Remco kan het hardste lopen. Ook ont-
moet hij Martin. Martin kan heel goed zwemmen en Martin is een echte lachebek. Ze besluiten gelijk om vrienden te worden. 
Samen zwaaien naar de papa's en mama's en dan stappen ze in het vliegtuig: een héél groot vliegtuig. Remco vindt het opstij-
gen eigenlijk best een beetje eng, maar omdat Martin allemaal grapjes maakt, vergeet hij dat hij het best eng vond. En ineens 
vliegen ze.  

In het Olympisch dorp doen ze veel indrukken op. Ze proberen zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. 

's Avonds vallen ze doodmoe in slaap. Remco heeft het zo druk dat hij helemaal vergeet om zijn papa en mama te mailen, om 
te vertellen hoe het gaat. Hij houdt alle wedstrijdtijden van de sporters bij, en schrijft ze op. Sjoerd de Wit staat als beste 
hardloper bovenaan. Stiekem hoopt Remco ooit ook zover te komen. Remco probeerde een keer met Sjoerd te praten, maar 
Sjoerd was niet vriendelijk en keek hem boos aan. Daar was Remco best een beetje verdrietig over. Maar toen Sjoerd de vol-
gende dag in de finale stond, gilde Remco om het hardst om Sjoerd aan te moedigen. En ja hoor, Sjoerd heeft gewonnen. En 
hij krijgt een gouden medaille. 

"Je moet eigenlijk wel veel moeite doen voor zo'n klein stukje goud," zegt Martin. "Is het wel de moeite waard?" vraagt hij 
zich af. Hij heeft er vast hard voor moeten trainen en veel niet kunnen doen, zoals naar feestjes gaan, of met vrienden chillen. 
En nu heeft hij dan die medaille, nu is hij bekend. Misschien mag hij volgende week wel ergens een sportzaak openen. 

Maar over een jaar kennen de meeste mensen hem waarschijnlijk niet meer. Zou Martin gelijk hebben? Is het winnen van een 
gouden medaille op de Olympische Spelen het hoogste wat je in je leven bereiken kunt? Daar moet hij later nog maar eens 
over nadenken, 

Als hij al lang weer thuis is, denkt hij weer aan die mooie reis. Hij heeft er veel over verteld bij zijn papa en mama, broertje en 
zusje, en natuurlijk ook op school. Maar nu is hij weer begonnen met trainen en denkt hij weer aan Martin zijn woorden. “Is 
het de moeite waard? Wat is de moeite waard? Winnen is iets geweldigs maar wát moet je winnen. Wil hij wel topsporter 
worden? Of kan hij beter gaan studeren zodat hij later een goede baan krijgt?" Als Martin komt logeren praten ze er samen 
over. "Nou, ik weet het, hoor," zegt Martin. Hij grijnst over zijn hele gezicht.. Remco is nieuwsgierig  geworden. "Nou, ik heb 
ontdekt dat het grootste en fijnste om te winnen is dat je bij Jezus hoort. Dat is pas de moeite waard. Stel je eens voor: je 
mag nu al bij Jezus horen, maar ook na dit leven. En je hoeft er niets moeilijks voor te doen: dat heeft Jezus al voor je gedaan. 
Kijk ik heb mijn bijbeltje bij me. Hier staat het: “Iedereen die in Jezus gelooft, zal niet verloren gaan, maar een eeuwig leven 
hebben." Is dat niet fijn? En weet je wat er ook staat? “Wat heb je eraan de hele wereld te winnen en je leven te verspelen?" 
En is dat je meer waard dan je leven?" Hierbij moest ik even aan Sjoerd denken. Die heeft de hele wereld gewonnen maar 
was geen persoon meer. "Nou, ik vind het belangrijker als je ook voor andere mensen aardig bent, en dat je bij God hoort. 
Jezus is onze winnaar en we mogen bij hem in de hemel komen. Hoe gaaf is dat?!"  

 
 




