
 
Hallo Jongens en meisjes, 
 
Je hebt al weer de jeugdkrant van de herfstmaand november in de hand. 
 
Nog 1 maand en dan is het al weer de feestmaand  december, met 
Sinterklaas Kerst en oud en nieuw, dus ook het kerstspel!!! 
 
Bernedine heeft voor dit jaar weer een erg leuk kerstspel uitgezocht. 
 
Het is net iets anders dan anders, maar zeker niet minder leuk!! 
 
Binnenkort kun je een mail ontvangen van Bernedine met de vraag of je 
mee wilt doen.. 
 
Advent: 
 
De adventsperiode start  28 november, (deze start 4 zondagen  voor 
kerst.) 
Dit is de periode van voorbereiding op het Kerstfeest. 
 
In november krijgen jullie een gezinsboekje in de brievenbus vol met 
verhalen en creatieve activiteiten voor de hele adventsperiode. 
 
 
We hebben laatst  de kindernevendienst uit Twello uitgenodigd en we 
hebben kennis gemaakt met elkaar 
 
We hebben een fijn gesprek gehad en hebben verschillende ideeen 
opgedaan. 
 
En misschien gaan we een keer iets samen doen. 
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Zondag 7 nov 2021 – Johannes 10:1-16 

Kom maar! Vandaag lezen we over de goede herder. Die klimt niet 
stiekem ’s nachts door een raampje naar binnen, maar komt door de deur 
van de schaapskooi. De schapen kennen hem, ze luisteren naar zijn stem. 
Zo’n herder is Jezus ook voor de mensen. 

 

 

Zondag 14 nov 2021 – 2 Kronieken 7:11-16 / Johannes 10:22-30 

Juist hier! Lang geleden heeft koning Salomo een tempel laten bouwen. 
Toen de tempel klaar was, zei God tegen hem: ‘Alles wat in de tempel 
gebeurt, zal ik zien.’ Eeuwen later staat Jezus in diezelfde tempel, in de 
zuilengalerij van Salomo. De joden vragen of hij echt de Messias is. ‘Dat 
heb ik u al gezegd’, antwoordt Jezus, ‘maar u gelooft me niet!’ 
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Zondag 21 nov 2021 – Johannes 10:31-42 

Moet je hem horen! Jezus zegt tegen de mensen: ‘Als je mij niet gelooft, 
geloof dan tenminste in wat ik doe.’ Hij gaat naar de Jordaan, naar de plek 
waar Johannes de Doper mensen gedoopt heeft. Veel mensen gaan in 
Jezus geloven.  
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