
Jeugdkrant Maart 2018 (iets anders dan anders) 

 
 

Verjaardagen: 
 

10 maart  Thijs Mouw, 9 jaar  

14 maart Joris Veldhoen, 6 jaar 

23 maart Jurre Wolff van Wulfing, 9 jaar 

28 maart Hanneke Wolff van Wulfing, 11 jaar 

 

 

 
 

 

Van de kindernevendienst 
 

Hoi jongens en meisjes, 

Op 11 februari waren we in de kerk om brommers te kieken, in maart 

is er weer wat anders te zien in de kerk: de zorgkoffer want we gaan 

weer verder met het paasproject. 

Het was best een moeilijk verhaal wat er in de kerk verteld werd of 

niet? En dan ook nog in het dialect… Het ging eigenlijk om het 

volgende: 

Als je uitgaat naar een disco en je komt iemand tegen die je heel leuk 

vindt, dan wil je eigenlijk het liefste met diegene even alleen zijn, 

weg van alle anderen. Dan ga je naar buiten en dat heet dan 

‘brommers kieken’.  Het heeft niks met je brommer te maken maar 

meer met een moment van stilte alleen met je vriend of vriendinnetje. 

In de kerk kun je eigenlijk ook elke zondag brommers kieken; je gaat 

erheen om even tot jezelf te komen heel dicht bij God, ver weg van 

de chaos in de wereld om je heen. Luisteren naar weer een nieuw 

verhaal uit de bijbel. Mooi he? 
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In maart gaat de kindernevendienst weer verder met het paasproject : 

‘Ik zorg voor jou’.  We lezen verhalen waarin Jezus laat zien hoe je 

voor elkaar kunt zorgen. Bijvoorbeeld door even met iemand te 

praten, door iemand eten te geven of door ervoor te zorgen dat 

iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor 

Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen 

wij voor elkaar zorgen. 

Zondag 4 maart 2018 – Johannes 2:13-22 

Bij mij kun je thuis zijn  
God woont overal. Maar er is één plek 

waar je hem in het bijzonder kunt 

vinden. Een huis waar hij woont en waar 

hij mensen thuis laat komen: de tempel 

in Jeruzalem. Maar door handelaren en 

geldwisselaars lijkt de tempel niet meer 

op een plek waar mensen thuis komen bij God: het is een markt 

geworden. Daar wil Jezus iets aan doen. Hij gooit tafels omver en 

geld op de grond. 

Zondag 11 maart 2018 :  Op deze zondag is er wel oppas, maar 

geen kindernevendienst. 



3 

 

Zondag 18 maart 2018  – Johannes 12:20-33 

 

 

 

 

 

 

Ik heb alles voor je over  
Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus 

sterven om nieuw leven voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor 

mensen door brood uit te delen of ze beter te maken; hij heeft 

letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven. Met de kinderen 

denken we deze zondag na over hoeveel je voor een ander over hebt. 

Voor iemand die je liefhebt, heb je veel over. 

 

Palmpasen, 25 maart 2018 – Marcus 11:1-11 

Ik kom naar je toe  
Jezus wordt toegejuicht wanneer hij 

rijdend op een ezel Jeruzalem 

binnengaat. Jezus laat zien hoe God voor 

mensen zorgt, door heel dichtbij mensen 

te komen. Niet hoog op een paard, maar 

op een ezel.  

Hij komt naar je toe en daar mag je vrolijk van worden. Hosanna! 

Er wordt ook medewerking aan de dienst verleend door wat kinderen 

van school o.l.v. Hermien Teunissen. 

Na de dienst is er weer een palmpasenoptocht buiten.  
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De Graapendaelers zullen ons muzikaal begeleiden. Ook komt er 

weer een ezeltje. Dus maak thuis allemaal een mooi versierde 

palmpasenstok en loop gezellig mee! 

 

Pasen, 1 april 2018 – Johannes 20:1-18 

 

Ik geef je de toekomst  
Maria is bij het lege graf en heel erg verdrietig. Maar in het 

paasverhaal gebeurt een wonder. Iemand noemt Maria bij haar naam 

en plotseling herkent ze Jezus. Hij is opgestaan! 

Tot kijk in de kindernevendienst! 

Groetjes van  Jolanda, Annet en Bernedine. 

 

 

 


