
 

                 Nieuwsbrief  kindernevendienst Johanneskerk 

                                      Mei  2022 

De  Jarigen  deze  maand  zijn : 

 1  mei  onze dominee  Klaas-Jelle 

 3   mei    Bram 

14  mei   Maurits 

 

Wij wensen jullie een fijne verjaardag. 

De kinderen van dienst voor de komende periode zijn : 

 

01-05-2022 Sofie  en  Maud  

08-05-2022 Lisa en Koen  

15-05-2022 Jacey  en Anna  

22-05-2022 Jana en Tirza van Maanen  

29-05-2022 Sofie Betten en  Lisa  

05-06-2022 Stan en Koen  

 

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 

mailto:sterkcorrie@gmail.com


 

 



Twee oenen willen vuur maken. Zegt de ene oen tegen de ander: ‘Weet je zeker dat 
de lucifers het doen?’ Zegt de andere:  ‘Ja hoor ik heb ze allemaal uitgeprobeerd!’  

Vuur maken 

                         Het getal  9 

 

Hoe vaak  komt  het getal  9 voor tussen 0 en 100? 

20 keer: 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 ,89 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 98, 99 (2x).  

            Koeien raadsel 

Er staan twaalf koeien onder één paraplu maar ze worden niet nat. Hoe kan dat?  

Het regent niet!  

Zoeken  maar !! 

En…….goed lezen. 

Waarom vind je altijd dat wat je zoekt op de laatste plaats waar je gezocht 

hebt?  

Omdat je als je het gevonden hebt stopt met zoeken.  

Bergen 

Welke bergen in Europa worden het meest bezocht? 

Herbergen 

Oplossing van de bevrijdingspuzzel is oranje boven 



Kreukelpapier 

 

Een onderwijzeres in New York onderwees haar klas over de gevolgen van pesten. Ze gaf hun de volgende 
opdracht. Alle kinderen in de klas kregen een stuk papier en moesten het verfomfaaien, verkreukelen, er 
een prop van te maken, het op de grond gooien en erop stampen. Kortom, er echt een puinhoop van ma-
ken, maar het niet verscheuren. De kinderen vonden dat wel een leuke opdracht en deden hun best het 
blad zo veel mogelijk te verkreukelen. Toen kregen ze de opdracht om het papier voorzichtig weer open 
te vouwen, zodat het niet scheurde, en het weer glad te strijken. Ze liet hun zien hoe vol littekens en vuil 
het papier was geworden. Toen zei ze de klas dat ze het papier moesten zeggen dat het hen speet dat ze 
het zo verkreukeld hadden. Maar hoe vaak ze ook zeiden dat het hen speet en hoe ze hun best ook deden 
om de kreukels weer uit het papier te halen, het lukte hen niet om het blad in de vorige gladde staat te-
rug te krijgen. Ze wees haar leerlingen op alle littekens die ze achterlieten. En dat die littekens nooit meer 
zullen verdwijnen, hoe hard ze ook probeerden ze te repareren. Dat is wat er gebeurt als een kind een 
ander kind pest. Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen het weer goed te maken, maar de littekens 
zijn er en die blijven. Mensen van 80 kunnen nu nog navertellen hoe ze op de lagere school gepest wer-
den. De kreukels gingen er niet meer uit. De gezichten van de kinderen in de klas vertelden haar dat haar 
boodschap was overgekomen.  

Hoi, ik ben Bram en ik ben 5 jaar. 

De laatste tijd kom ik niet zo veel in de kerk, want op zondagochtend heb ik zwemles. Daar ga ik altijd samen met 
Papa heen. Ik heb al B en ga nu door voor C. 

Op woensdag ga ik voetballen bij GJS.  

Ik zit in groep 2 op de Samen Onderweg. Op school vind ik spelen en een sportdag het leukst.  

Als ik naar de kindernevendienst ga, vind ik knutselen het leukst.  

Thuis speel ik graag met mijn knuffels, auto’s, treinbaan en ik speel graag buiten.  

Groetjes,  

Bram 



Pablo’s Praatje (4) 

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. 

Hoe is het met jullie? Met mij is alles goed! De afgelopen weken was het mooi weer 

en lig ik vaak buiten. De foto boven mijn praatje is ook buiten gemaakt. Baasje 

Klaas Jelle had een nieuwe telefoon gekregen en wilde graag de camera uitprobe-

ren. Ik zei tegen hem: ‘Ik wil er wel even op. Dan weet je zeker dat het een mooie 

foto wordt!’. Ha ha, ik heb niks te veel gezegd toch? 

Ik heb trouwens de afgelopen maand wel iets spannends meegemaakt. Ik ben bij 

de dierenarts geweest! Mijn tanden moesten goed nagekeken worden. Gelukkig 

hoefde er niet een tand getrokken te worden! Dat was een hele opluchting. Ik vond 

het wel spannend, maar de dierenarts zei dat ik heel dapper en lief was geweest. 

Dat ben ik ook natuurlijk! 

Hoe is het met jullie? Zijn jullie nog bij de kindernevendienst geweest? Ik heb ge-

hoord dat er weer veel gebeurd is! Dat jullie met Palmpaasstokken hebben gelopen 

en dat jullie het Paasfeest hebben gevierd. Super zeg! Het is altijd erg gezellig vol-

gens mij bij de kindernevendienst!  

Trouwens… over feest gesproken… dit weekend is het hier bij mij thuis ook feest. 

Baasje Klaas Jelle wordt 1 mei al 94 jaar! Of draai ik de cijfers nu om? Ik houd het 

bij 94. Hij is ook best al oud. Dat betekent dat er natuurlijk taart zal zijn! Reken maar 

dat ik dan bij iedereen die op bezoek komt, langs ga… Ik hoop dan dat iedereen mij 

een stukje taart geeft. Ik heb er nu al zin in!  

Nu ben ik weer moe. Ik ga weer lekker liggen slapen in de zon. Heerlijk! Volgende 

maand ben ik er weer!  

Tot het volgende Pablo’s Praatje! 



jk 
Wat was het leuk en gezellig: de JK Basics (basiscatechese) voor kinderen van 
groep 6-8! 6 keer kwamen we op woensdagmiddag bij elkaar. De eerste keer 
maakten we kennis met elkaar, de keren daarop maakten we kennis met 4 Bijbelse 
personen uit het Oude Testament: Abraham, Jozef, Mozes en David. We sloten af 
met een gezellige èn chaotische PPPP (Pizza, Patat, Pannenkoek en Poffertjes)-
party. Mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen mee deden aan JK Basics. 
Sommigen namen zelfs vriendinnen mee waardoor we een paar keer zelfs met 14 
kinderen waren. Gelukkig kon Mirna ook een paar keer mee helpen, hetgeen de 
kinderen ook gezellig vonden! Het is de bedoeling 2 keer per jaar JK Basics te ge-
ven. In oktober/november 6 keer en in maart/april 6 keer. Na de zomervakantie 
kunnen de kinderen die nu in groep 5 zitten ook meedoen. Ze krijgen daarvan be-
richt! De kinderen die nu in groep 8 zitten, stromen door naar het JJP! Ik wil alle 
kinderen super bedanken dat ze mee hebben gedaan! Ik vond het erg gezellig met 
jullie! 

 

ds. Klaas Jelle Faber  

 

 

In de weken voor Pasen hebben we in de kerk een slinger van verhalen gevuld zien worden. 

Na Pasen houden de feesten en bijzondere dagen niet op!  

Ook Mei is een maand met veel bijzondere dagen, waarin ook veel valt te vieren.  

Jullie hebben om te beginnen heerlijk meivakantie. Hopelijk hebben jullie tijd om leuke dingen te doen. 

Op 4 mei herdenken we de mensen die omgekomen zijn in de (tweede wereld)oorlog en op 5 mei vieren 
we de bevrijding. 

Nu met de oorlog in Oekraïne kun je misschien nóg beter begrijpen hoe belangrijk dit is. 

Zondag 8 mei is het Moederdag en kun je je moeder extra in het zonnetje zetten. 

Op donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. We horen dan over Jezus die door een wolk opgenomen 
werd in de hemel. 

Hij beloofde gelukkig wel dat we nog van hem zouden horen ook al zouden we hebben niet meer zien… 
weet jij al hoe?  

We zitten midden in de lente en dat is goed te merken, wat hebben we veel zon en bloemen, bloesem en 
groen kunnen zien de laatste tijd. 

Misschien hebben jullie deze maand ook nog eigen (verjaardag)feestjes.  

En weten jullie dat je elke zondag als een feestdag kunt zien? Bij de kindernevendienst proberen we er in 
elk geval elke week een feestje van te maken! 


