
   Nieuwsbrief kindernevendienst Johanneskerk 

                             Maart 2023 

      De kinderen van dienst voor de komende periode zijn: 

 

05-03-2023 Tirza en Ruben     

12-03-2023 Koen en Faas   

19-03-2023 Lisa en Anna  

26-03-2023 Elfi en Ava  

02-04-2023 Jacey en Maud  

 

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

Corrie Sterk - tel. 06-22442989  

of via email : sterkcorrie@gmail.com 

De jarige  deze maand  is : 

 

06-03  Loes 

mailto:sterkcorrie@gmail.com


Beste jongens en meisjes,  

 

Het is bijna maart, de maand waarin de lente begint.  

Houden jullie ook zo van de lente met de bloemen,   

jonge dieren en hopelijk iets meer zon? 

 

 

 

Speciale uitnodiging: Open Kerk 

Op donderdag 2 maart van 14.00 tot 16.00 uur is er in de Johanneskerk weer Open Kerk. Tijdens de 

inloop kun je wat drinken en de foto’s bekijken die gaan over .  

Om kwart voor drie kun je meedoen met een activiteit. 

Deze week is het vakantie en zou het leuk zijn als er ook kinderen komen meedoen.  

Iedereen, dus ook jullie, zijn van harte welkom! Vooraf opgeven is niet nodig. 

 

 

 

Veertigdagentijd project 

We zijn weer begonnen met aftellen naar Pasen. Tel je ook mee? 

Hebben jullie allemaal de post hierover over ontvangen? 

Zo niet, meld het even bij iemand van de leiding! 

 

Tot Pasen hebben we het elke week over . 

We horen verhalen over mensen die Jezus ontmoeten waardoor hun  

leven  verandert 

Kunnen wij Jezus ook ontmoeten? En veranderen wij daardoor? 

Lastige vragen, maar met elkaar komen we daar vast wel achter!  

 

 

 

Biddag 

Op zondag 12 maart wordt er extra aandacht gegeven aan de biddag voor gewas en arbeid. 

Weet jij waar je allemaal voor kunt bidden? 



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

Ja, het is weer tijd voor jk   ! In de herfst kwamen we al zes keer bij elkaar en straks na 

de voorjaarsvakantie weer zes keer!  

 

Bij jk    gaat het over het geloof. Saai wordt het niet, want we gaan heel verschillende 

dingen doen! We luisteren naar een Bijbelverhaal en gaan erover praten. Maar… ook doen we 

vaak een spelletje, gaan we even bewegen, doen een quiz of maken iets leuks. Ook is er tijd voor 

al jouw vragen! 

We hebben vijf keer een programma. De laatste keer sluiten we af met een gezellige activiteit.   

jk    wordt gehouden in de Heul, van 16.30 – 17.15 uur 
op:  
-woensdag 8 maart  
-woensdag 15 maart 
-woensdag 22 maart 
-woensdag 29 maart 
-woensdag 5 april 
Op woensdag 12 april sluiten we af met een gezellige activiteit 

 
Wij hopen dat je (weer) komt!!! We vinden het leuk als we even horen dat je komt!  
 
Groetjes van dominee Mirna en dominee Klaas Jelle 
(telefoon: 0657303677; mail: domineesjk@pggmail.nl) 
 
 

 

 



“Wat bent u vroeg opgestaan, oma !”Zegt Gijs tegen oma Duck. 

Oma: “Ik moest de kippen wakker maken, want de haan heeft een 

dagje vrij. 

Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Wat ben ik?  

Een kaars 

 ik ben een oneven getal. Haal je er een letter af dan word ik even. Welk getal ben ik?  

zeven: (z)even.  

Wat heeft een duim en vier vingers maar leeft niet?  

een handschoen.  

Hoe meer je eruit haalt hoe groter het wordt. Wat is dat?  

Een gat in de grond 



Pablo’s Praatje (13) 
 

Lieve kinderen, 

Daar ben ik weer!!! Voor wie mij nog niet kent: ik ben Pablo, de hond van domi-

nee Mirna en dominee Klaas Jelle. 

O, ik ben zo zenuwachtig! Vorige keer vertelde ik al dat ik bijna jarig was… en nu 

ik dit schrijf, is het nog maar 1 nachtje slapen!!! Nou slapen… ik denk dat ik de 

hele nacht wakker blijf ha, ha… Vinden jullie jarig zijn ook zo spannend? Wat zou 

ik allemaal krijgen? Iets lekkers? Een nieuw speeltje? De eerste kaartjes heb ik al 

gekregen! Super bedankt! De volgende keer ga ik jullie zeker vertellen hoe mijn 

verjaardag was. 

Afgelopen maand was ook echt een supertoffe maand. Ik ben namelijk een 

nachtje wezen logeren in Nijmegen. Dat is de oudste stad van Nederland. Nijme-

gen ligt net als Gorinchem aan de rivier. In Nijmegen woont de dochter van domi-

nee Mirna en dominee Klaas Jelle. Zij is echt heel lief. We hebben heel veel ge-

wandeld en ik vond het echt super gezellig in Nijmegen. Op de foto hieronder zie 

je mij met Nijmegen op de achtergrond. Als ik naar mijn tong kijk, heb ik volgens 

mij net iets lekkers gegeten ha, ha! Ben jij wel eens wezen logeren? Vind je dat 

leuk of niet?  

Ik heb gehoord dat jullie de komende week vakantie hebben. Dat is lekker hè? 

Weet je: ik ben een grote bofkont, want ik heb altijd vakantie!!! Wist je trouwens 

dat er op donderdagmiddag 2 maart van 14.00 – 16.00 uur nog een leuke activi-

teit in de kerk is! Kijk, daar mag ik niet heen, maar jij wel! Dus dan ben jij weer 

een bofkont, ha, ha! 

In de kerk begint deze zondag ook weer een project. We zitten namelijk in de we-

ken voor Pasen. Je moet wel komen hoor! Het is echt een heel leuk project. Er is 

een soort tafel waarin iedere week iets verandert. Via mijn baasjes heb ik er al 

iets van mogen zien. Dat wordt echt mooi! 

Nou, nu ga ik nog maar even een dutje doen. Ik hoop dat het nog lukt, want nu 

mijn verjaardag zo dichtbij komt, ben ik echt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenorm 

zenuwachtig! 

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 

Lieve groetjes en… een poot  

Pablo 

 



 

Terugblik: 19 februari Kindernevendienst XXL 

Wat fijn dat er zoveel kinderen kwamen voor de speciale opdracht. 

Er was gevraagd om vrolijke tekeningen/knutselwerken die later weer gebruikt kunnen worden. 

In de vrolijk versierde zaal gingen jullie hard aan de slag en we hebben veel kleurrijke werken langs 
zien komen. Dank jullie wel voor jullie hulp! 


