
                        Nieuwsbrief kindernevendienst  Johanneskerk 

De jarigen  in  juli zijn : 

13 juli  Lisa 

14 juli  Luuk 

22 juli   Maud 

 

 De jarigen in  augustus  zijn : 

11   augustus   Josephine 

 21  augustus   Faas 

 27  augustus    Tirza 

De kinderen van dienst  zijn  : 

 

03-07-2022 Lisa en Koen de Jong 

10-07-2022 Jacey Gerards en Anna Schouten 

 

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 : sterkcorrie@gmail.com 

 

Beste kinderen, we willen jullie hartelijk bedanken voor alle keren dat jullie “kind van dienst “wilden zijn. 

 Namens de leiding van de kindernevendienst  bedankt voor jullie inzet. 

Juli / Augustus 2022 

mailto:sterkcorrie@gmail.com


Op zaterdag avond  17 september , dit is het startweekend,  willen we graag een sing-in  

houden. We gaan dan met elkaar liedjes zingen. En jullie mogen liedjes  je die graag  wil zingen 

opgeven.  Dus geef je favoriete liedje op.  Dan gaan we proberen  om dat met elkaar te zingen. 

Je kunt het doorgeven  aan : kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl.   

 

De kindernevendienst heeft al een tijdje een eigen website,  hebben jullie er al op gekeken?  Wij zijn benieuwd of jullie tips 

voor ons hebben  om de website nog beter of leuker te maken.  Heb je ideeën stuur dan een mailtje naar : 

kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl   wij zijn benieuwd naar jullie reacties   

OPEN KERK donderdag 7 juli 
In juli en augustus is de Johanneskerk weer elke donderdagmiddag geopend van 14.00 – 16.00 uur voor vrije 
inloop.  
In de zomer gaat het over Paulus, daarom maken we met jong en oud op donderdag 7 juli een boot van Pau-
lus die hoort bij zijn reizen.  
Ook jullie zijn dus van harte welkom om mee te komen helpen. Vooraf opgeven is niet nodig! 
 





 
Bergbeklimmen 

Mo, Mees, Max beklimmen een hoge berg. Als bewijs van hun prestatie maken ze op de top een 
foto. Maar dan glijden Mo en Mees plots naar beneden glijden. In een flits grijpen ze allebei een 
arm van Max vast. Die moet alle zeilen bijzetten om niet ook te vallen. ‘Ik kan jullie niet allebei 
houden’, puft Max. ‘Eén iemand moet loslaten.’ Mo: ‘Ik offer me wel op.’ Mees: ‘Nou, dat is aar-

dig.’ En hij begint te applaudisseren… 

 

Twee bananen graven een kuil op het strand. Dan zegt de ene tegen de andere banaan: 'Ik stop ermee.' 
Vraagt de andere: 'Waarom?' Antwoordt de ene banaan: 'Omdat ik er een kromme rug van krijg.'  

graven 

Het huis van een oud vrouwtje staat in brand. Een brandweerman komt haar halen en 
zegt: ‘Nog even de tandjes op elkaar, we zijn bijna beneden.’ Het vrouwtje antwoordt: 
‘Oei, dan moeten we terug. Mijn gebit ligt nog op mijn nachtkastje! ’ 

Brand 

Deur 

Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid?? 

Door het sleutelgat van een glazendeur kijken  

Krimpen 
De meester geeft natuurkundeles. Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets.  
Wie kan daar een goed voorbeeld van geven.  
Mark: De zomervakantie duurt 6 weken en de kerstvakantie duurt maar 2 weken 

Lekker weer 
Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht  
Waar ligt dat dan?  
Geen idee, maar in de krant stond: ‘Lekker weer in zicht’ 
 

https://www.kidsweek.nl/bergbeklimmen
https://www.kidsweek.nl/bergbeklimmen






 

Pablo’s Praatje (6) 
Lieve kinderen, 

Daar ben ik weeeeeeeerrrr!!!! 

Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van dominee Mirna en dominee 

Klaas Jelle. 

Nou, ik heb niet zulke leuke weken achter de rug hoor! Ik was namelijk een beetje 

ziek. Ik voelde me niet echt lekker in mijn buik. Ben jij wel eens ziek geweest? Ik 

vind er helemaal niets aan! Ik moest een vies drankje drinken en kreeg ook nog 

een tabletje. Gelukkig deed mijn baasje om het tabletje een stukje kaas. Dat maak-

te dat tabletje wel weer een stuk lekkerder ha, ha! Het gaat nu wel weer wat beter, 

maar ik ben nog niet helemaal fit. 

Afgelopen week gebeurde er ook nog wat spannends. Ik was aan het wandelen 

met mijn baasje… Plotseling kwam er een heel grote, grommende hond aan. Ik 

dacht even: Help, die wil mij opeten! Ik zei toen “Waf, stoppen jij!” Dat vond ik wel 

stoer van mezelf. Gelukkig liep de hond toen door.   

Binnenkort ga ik ook weer naar de kapper. Ik heb nu heel veel mooie krulletjes, 

maar het is soms wel erg warm. Ik vind de zomer wel lekker hoor, maar als het erg 

warm is, zoek ik altijd het meest koele plaatsje op. Ik ben wel blij dat mijn haartjes 

binnenkort weer wat korter zijn. 

Het is bijna vakantie! Hebben jullie er een beetje zin in? Mijn baasjes hebben ook 

bijna vakantie. Ze gaan dan ook een paar weken weg. Ik blijf thuis. De ouders van 

dominee Mirna komen dan op mij passen. Dat vind ik niet heel erg hoor, want 

Mirna’s ouders verwennen mij altijd enorm! 

Ik heb gehoord dat er in de vakantieperiode wel gewoon kindernevendienst is! Su-

per! Ook hoorde ik dat na de zomer Femke, Esra, Jana, Stan en Lukas niet meer 

naar de kindernevendienst gaan. Zij zitten al in groep 8 en als je naar de middelba-

re school gaat, is er geen kindernevendienst meer. Er zijn dan andere leuke dingen 

in de kerk! 

Nou, ik ga nu weer lekker op mijn koele plekje liggen. Zie de foto! Van schrijven 

word je ook best warm zeg! Na de vakantie ben ik er weer! 

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 



ZOMERVAKANTIE 17 juli t/m 14 augustus 

 

Ook dit jaar gaan we tijdens de zomervakantie door met de kindernevendienst! 

Iedereen is dus van harte welkom om gewoon naar de kerk te komen. 

 

OVERSTAPDIENST 

Op 3 juli hebben we afscheid genomen van de vijf overstappers Esra, Femke, Jana, Lukas en Stan.  

Zij gaan na de zomervakantie naar het JJP. 

We wensen hen alle goeds toe en Gods zegen op hun pad. 

 

STARTWEEKEND 

 Het duurt nog even, maar zet de datum maar vast in jullie agenda. 

In het weekend van 17 en 18 september hopen we het startweekend weer met heel veel mensen te vieren. Ook als 
je vriendjes of vriendinnetjes hebt die dit leuk vinden, dan zijn ze welkom! 

 

WELK GETAL HOORT ER OP HET VRAAGTEKEN? 

 

Wij wensen jullie een hele fijne zomervakantie 

 


