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                       Juni  2020 

De Jarigen in de maand juni zijn :    

01-06   Anna de J. 

06-06  Femke 

06-06  Rianne 

13-06  Dana 

18-06   Koen 

28-06   Rozemarijn 

    

Wist  je dat 

Wist je dat …….. We jullie erg missen 

Wist je dat……...We hopen dat  we  weer snel kindernevendienst kunnen houden. 

Wist je dat…….. We met z`n allen voor 1,6 miljard euro aan voedsel weggooien 

Wist je dat….. … En de supermarkt gooit jaarlijks voor 2 miljard aan eten weg. 

Wist je dat…….   Wij heel benieuwd zijn naar jullie, wat hebben jullie de afgelopen tijd gedaan? 

Wist je dat…….  Wij heel benieuwd zijn wat jullie van de kindernevendienst filmpjes vinden. 

Wist je dat……   Wij het leuk vinden jullie reacties te  ontvangen. Je kunt het mailen naar :   

kinderdienstjohanneskerk@ziggo.nl  

  

Sofie is weer thuis! Dat is heel fijn. Vorige week woensdag is ze geopereerd. Ze 
hebben in UMC Maastricht ontzettend hun best gedaan om de epilepsie weg te ha-
len. Hopelijk is de operatie geslaagd en zal de epilepsie weg trekken of in elk geval 
minder geworden. Het duurt wel een aantal maanden voordat we dat zeker weten.  



 

 
DE ZILVERMEEUW 



DE ADELAAR VAN LUKAS 

De adelaar  van Loes 





 

Hoe maak je van een mug een gum? 

 

Wat zit vol gaten en toch vol water? 

Een spons!  

Waarom kan een olifant niet fietsen? 
Omdat hij geen duim heeft om mee te bellen.  

 

 

 

 

Hoi jongens en meisjes,  

Kennen jullie mij nog? 

Ik ben Rainbow, de duif van Kerk in Actie.  

Ik vlieg de wereld over om te kijken hoe het met de mensen gaat. En of er mensen zijn die hulp kunnen gebruiken. Zoals 
kinderen in de knel. Want we zijn er om elkaar te helpen. Ik heb daar een liedje gemaakt. Luister maar: https://
vimeo.com/347264446 
 

Het is fijn om te horen en te zien dat jullie weer school kunnen. In Zambia en andere landen in Afrika bijvoorbeeld mogen 

de kinderen nog niet naar school door het Coronavirus. Ook papa’s en mama’s moeten thuis blijven. Ze mogen niet wer-

ken en kunnen geen geld verdienen om eten te kopen.  

Gelukkig zijn er ook mensen die helpen. Ze delen eten uit aan de arme kinderen en hun ouders. Ook delen ze zeep uit 

zodat iedereen goed hun handen kunnen wassen. Dat is erg belangrijk in deze tijd. Daar is natuurlijk wel geld voor nodig. 

Daarom wordt er met Pinksteren in de Johanneskerk en ook in veel andere  kerken in Nederland gecollecteerd om geld 

op te halen. Met het geld kan Kerk in Actie de mensen eten en zeep geven. Zo helpen we elkaar. 

 

 

https://vimeo.com/347264446
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