
Nieuwsbrief  kindernevendienst Johanneskerk 

                        Maart  2022 

                                      Rooster  Kinderen van Dienst 

 

06-03-2022 Stan en Koen  

13-03-2022 Sofie  en  Maud  

20-03-2022 Jacey  en Anna  

27-03-2022 Jana en Tirza  

03-04-2022 Sofie en  Lisa 
 
 
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 

 

De  Jarigen  en maart zijn : 

 

6 Maart   Loes 

8 Maart   Neeltje 

10 Maart   Joël                                          

13   Maart   Esra 

mailto:sterkcorrie@gmail.com






Koen 

Hallo allemaal, mijn naam is Koen de Jong, 

Mijn juf heet juf Lisanne en ik zit op school Samen Onderweg in groep 5. Mijn lievelingsvak is taal. Ik zit op atletiek, het leukste 
onderdeel vind ik de 600 meter hardlopen. Mijn hobby's zijn trampolinespringen en verder houd ik van Nerf.  

Ik vind de kindernevendienst erg leuk, het leukste is het werkje maken.  Je kunt me herkennen aan mijn blonde haren en mijn 
blauwe ogen.  

Ik wens iedereen een goed en gezond leven toe.  

 

Groetjes, 

Koen.  

En ik geef  de pen door aan Luuk 



 

Pablo’s Praatje (2) 

Lieve kinderen, 

Hier ben ik weer met mijn praatje. Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond 

van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle. 

De vorige keer schreef ik dat ik op 24 februari mijn verjaardag zou vieren. Nou, dat 

heb ik geweten! Ik heb een paar heel mooie kaartjes gekregen en… ik kreeg een 

tasje met allemaal lekkers van de kindernevendienst. Ook daar zat een heel mooie 

kaart bij. Op de kaart stond geschreven: Hoi Pablo, gefeliciteerd met je verjaardag! 

Geniet van je cadeau maar… niet alles tegelijk opeten! Op de foto zie je mij met het 

tasje. Ik vond het wel moeilijk hoor om niet alles tegelijk op te eten. Je ziet aan mijn 

tong hoe lekker ik alles vind wat in het tasje zit. Super bedankt dat jullie aan mij ge-

dacht hebben! 

Ik ben wel blij dat het weer wat beter wordt. Jullie ook? Die stormen laatst vond ik 

niet zo leuk. Ik kon er heel moeilijk van slapen. Ik heb mijn baasjes toen goed wak-

ker gehouden. Ik ging heel veel blaffen, janken en aan de deur krabben. Gelukkig 

snurk ik nu weer de hele nacht door! 

Ik hoorde ook van mijn baasjes dat de kindernevendienst op 6 maart weer start met 

een leuk project. ‘Ben je klaar voor het feest?’ heet het. Nou, ik ben altijd wel klaar 

voor een goed feest! Ik kan niet wachten tot het volgend jaar 24 februari is en ik 

weer jarig ben! In de kerk gaat het natuurlijk om een heel ander feest: het Paas-

feest. Het wordt vast weer een super leuk project!  

Nu stop ik er weer mee. Ik vind het best moeilijk om met mijn poten op de computer 

te tikken. Daar word ik snel moe van. Volgende maand ben ik er weer! 

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  

Pablo 



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 Jelle) 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  

 

 

 

Vergeet je niet op te geven! 

mailto:domineesjk@pggmail.nl

