
Hoi jongens en meiden, 
 
"'T Is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zowat in mei. 
Ha, je dacht dat er geen einde aan kon komen Maar voor je 't weet is heel die zomer 
alweer lang voorbij" 
 
Bovenstaande tekst is het refrein van een liedje dat jullie ouders of opa en oma zeker wel 
kennen. Gerard Cox, een Nederlandse zanger, zingt in dit nummer over hoe fijn de zomer 
was. Dat liedje zit in mijn hoofd als ik dit schrijf, want dit is de herfsteditie van de 
jeugdkrant. De herfst, het seizoen waarin de bomen hun blaadjes verliezen, de dagen 
steeds korter worden, de wintertijd in gaat en de natuur zich voorbereidt op de winter. 
 
De herfst is een periode waarin we dankbaar zijn, dankbaar voor alles wat de natuur ons 
biedt en wat wij oogsten in de herfst. Ook is de herfst een periode van voorbereiden. Dat 
zie je in de natuur aan de bomen die hun bladeren verliezen, hun eikels, kastanjes of 
nootjes laten vallen en zo zichzelf klaar maken voor een volgend groei- en bloeiseizoen. 
Want als je goed kijkt zie je aan de takken al nieuwe knoppen zitten die na de winter 
weer gaan bloeien. En uit de eikels en andere vruchten kan ook weer nieuw leven 
ontstaan.  
 
Ook in de kerk gaan we ons voorbereiden op nieuw leven, we komen steeds dichterbij 
het Kerstfeest, en dan vieren we met elkaar de geboorte van Jezus.  
 
Wij wensen jullie een fijne herfst, ga lekker naar buiten met je ouders, broertjes of zusjes, 
vriendjes en vriendinnetjes of je opa en oma want de herfst is prachtig. De kleuren die de 
bomen hebben, de vruchten die je kunt rapen, de spinnen die hun web spinnen en de 
dieren die zich voorbereiden op de winter.   
 
Groetjes, Bernedine, Martha en Wendy 
  

Voor in de agenda: 
 

• Op zondag 9 en 23 oktober is er 
geen kindernevendienst. 

 

• Zondag 9 oktober is er 
Oecumenische dienst op de 
Beemte. Er is voor kinderen een 
Kids kerk voor de basisschool 
leeftijd. Je bent van harte welkom 
om hier naar toe te gaan. 
 

• 30 oktober is er heilig avondmaal in 
de kerk en ook kindernevendienst. 

 

• De DoeClub is ook weer gestart, 
doe je ook weer gezellig mee? 

Dank U God voor de lekkere pas 
geplukte appels die we kunnen kopen in 
de winkel. 
De bladeren waarin ik kan schoppen  
en rollen. 
Dank U voor de frisse morgenlucht  
die in mijn neus prikt als ik naar school 
ga.  
Ik vind het leuk om naar mijn adem te 
kijken die witte wolkjes maakt  
of lekker in mijn bed te kruipen  
en naar de regen te luisteren die tegen 
de ramen tikt 
Dank u voor de herfst!  
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Zondag 2 okt 2022 – Lucas 17:1-10 | Boom aan de wandel 

Jezus vertelt aan zijn leerlingen hoe zij een goede leerling 
van hem kunnen zijn. Ze moeten er goed op letten dat ze 
geen mensen ten val brengen. Ze zullen hun broers en 
zussen vergeven, als het moet zeven keer op een dag. Als 
de apostelen vragen om meer geloof, vertelt Jezus wat 
geloof kan doen. Ook roept hij hen op bescheiden te zijn 
over hun rol.  

 
Zondag 9 okt 2022 – Lucas 17:11-19 | Wat zeg je dan? 
Jezus geneest tien mensen die aan een huidziekte 
lijden. Een van hen komt terug om Jezus te danken. Hij 
is een Samaritaan. Jezus zegt dat zijn geloof hem gered 
heeft. 
 
Zondag 16 okt 2022 – 2 Koningen 2:19-25 | Is er een profeet in de buurt? 

De inwoners van Jericho vertellen aan de profeet Elisa dat het water in 
de stad niet goed is. Nadat Elisa zout in de bron gestrooid heeft wordt 
het water zuiver.  

 

 
 

Zondag 23 okt 2022 – 2 Koningen 4:8-37 | Geef jij mij hoop? 
De profeet Elisa vertelt aan een vrouw uit Sunem dat ze een 
kind zal krijgen. Jaren later sterft het kind. De vrouw gaat 
naar Elisa, die het kind opwekt uit de dood. 
 
Zondag 30 okt 2022 – 2 Koningen 5:1-19a | Zevenmaal daags 

Naäman is een bevelhebber in het leger van Aram. Als 
hij ziekt wordt, gaat hij naar de profeet Elisa in de hoop 
dat die hem beter kan maken. Naäman is teleurgesteld 
als Elisa niet naar hem toe komt, maar alleen maar zegt 
dat hij zeven keer kopje onder moet gaan in de 
Jordaan. Toch doet Naäman het en meteen is hij 
genezen. 

Hulp gezocht 
We zijn momenteel nog steeds met zijn drieën waardoor we niet 
wekelijks de kindernevendienst kunnen inplannen. Vind je het leuk om 
ons te komen versterken en af en toe ook een kindernevendienst in te 
plannen & te helpen met activiteiten rondom kerst en dergelijke met 
de kinderen? 
Dan horen of lezen we het graag!  
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Ontdek het plezier van zingen in Terwolde 

Vind je het leuk om te zingen? Kom dan meezingen in de kerk op dinsdag 
(om de week) van 18.45 uur tot 19.15 uur. Onder leiding van dirigent 
Marlies ervaar je hoe leuk het is om samen te zingen. Meer info of 
aanmelden via Linda Terwel (06 – 15 15 76 75) 
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1 = grijs         2 = bruin        3 = groen       4 = geel 
5 = blauw      6 = paars 

KLEUREN 


