Hoi jongens en meisjes!
Allereerst de beste wensen voor het komende jaar!
Het afgelopen jaar eindigde abrupt met een
lockdown. Raar woord eigenlijk. Alles ging dicht:
de scholen, de winkels, de kerk. En we mochten niet
meer dan 2 mensen thuis uitnodigen (met de kerst
4). We hadden ons de kerstvakantie heel anders
voorgesteld. Hopelijk hebben jullie je vermaakt.
Misschien met het gezinsboekje
of iets uit het kersttasje dat we hebben rondgebracht, of
heb je gelogeerd of ben je op reis geweest.
Wat vonden we het balen dat we het kerstspel niet
konden spelen. Het virus gooide weer roet in het eten.
Helaas. Maar gelukkig hadden we op het laatste
moment snel wat anders bedacht. Jullie hebben thuis
een filmpje opgenomen. Iedereen vertelde een stukje
van het kerstverhaal. Wendy en Wesley hebben er een mooie film van
gemaakt. Het resultaat hebben jullie thuis
kunnen bekijken tijdens de online
kerkdienst op eerste kerstdag. Fantastisch!
Hartstikke bedankt allemaal!

Voorlopig zal er in het nieuwe jaar even
geen live kindernevendienst zijn. We
houden via de mail contact met jullie.
Elke week krijg je een verhaal met een
werkblad opgestuurd en organiseren we
een kindermoment tijdens de dienst.
Speciaal voor jullie.
Komende zondagen:
Als mensen elkaar voor het eerst ontmoeten, stellen ze zich vaak aan elkaar
voor. Over kennen en herkennen gaat het in de verhalen van deze periode.

Zondag 9 jan 2022 |Johannes 1:19-34 Wat is jouw antwoord?
Vanuit Jeruzalem worden priesters en Levieten naar Johannes
de Doper toegestuurd, om te onderzoeken wie hij is. Johannes
verklaart dat hij niet de Messias is. Hij is een stem die roept in
de woestijn. Ook vertelt hij dat Jezus het lam van God is, dat
de zonde van de wereld wegneemt.
Zondag 16 jan 2022 |Johannes 2:1-12 Het beste komt nog
Bij een bruiloftsfeest in Kana raakt de wijn op. Jezus
verandert water in de beste wijn. Het is zijn eerste
wonderteken.

Zondag 23 jan 2022 |Johannes 1:35-52 Ken je mij?
Johannes de Doper vertelt dat Jezus het lam van God is.
Twee van zijn leerlingen sluiten zich vervolgens bij Jezus
aan. Daarna sluiten ook anderen zich bij Jezus aan:
Simon, Filippus en Natanaël.

Zondag 30 jan 2022 |Johannes 2:13-25 Waar ben je mee bezig?
Kort voor Pesach gaat Jezus naar de
tempel in Jeruzalem. Hij jaagt er de
handelaars en geldwisselaars weg en zegt
dat ze een markt maken van het huis van
zijn Vader. Ook zegt hij dat hij de tempel
in drie dagen weer zal opbouwen.
Club:
Gepland staan:
28 januari: bingo
18 februari verrassingsavond
We weten nog niet of deze avonden doorgaan, dat ligt aan de
coronamaatregelen. Jullie worden op de hoogte gehouden.
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Groetjes van de kindernevendienst
Jolanda, Martha, Wendy en Bernedine.
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