
Hoi jongens en meisjes! 

Hier de jeugdkrant van november!  

De herfst is begonnen, bladeren verkleuren en vallen 

van de bomen. Overal zie je weer paddenstoelen. Het 

wordt weer kouder buiten en het wordt weer eerder 

donker s avonds.  

 

Op 6 november vieren we dankdag voor gewas en 

arbeid. Dan danken we God voor al het eten wat we 

dagelijks mogen ontvangen. Op dankdag 

vieren we dat we ook God mogen bedanken. 

Voor welke dingen zou jij God willen 

bedanken? Misschien omdat je een veilige 

plek hebt thuis, dat hier geen oorlog is, of 

dat je elke dag te eten hebt, of dat het goed 

gaat op school, sport, of dat je leuke 

vrienden hebt. 

 

Op 13 november is er geen kindernevendienst. (wel oppas). 

 

Op 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze 

zondag heet ook wel Allerzielen . Het is de laatste zondag voor Advent.  

We staan stil bij de mensen die zijn overleden. Je kunt verdrietig worden 

als je aan diegene denkt. God laat ons niet alleen als we verdrietig zijn:  

Hij blijft altijd bij ons. En ook de mensen die niet meer bij ons zijn, worden 

door God nooit losgelaten. Deze dag is daarom ook een dag van troost en 

vertrouwen. In de kerk steken we kaarsen aan om te gedenken. 
 
God vergeet ons niet 
 

Als iemand sterft is hij niet meer nabij  

Toch is zijn leven niet zomaar voorbij: 
Ook na de dood blijven mensen bekend, 

Omdat er iemand is die aan ze denkt. 

 
Brand een kaars, zet de tijd even stil 

Maak voor jezelf of een ander verschil 
Kijk in je hart en zing zachtjes een lied: 

Als ik je mis, dan vergeet ik je niet  
 

Tekst: Erik Iedema        
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Op 27 nov is het eerste advent. We willen weer proberen om een kerstspel 

te gaan spelen met jullie. Vorig jaar ging het op het allerlaatste moment 

toch niet door omdat de coronabesmettingen weer opliepen. Wie weet lukt 

het dit jaar wel. Jullie krijgen binnenkort een uitnodiging van ons met de 

vraag of je mee wil doen. 
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Op 5 december is Sinterklaas jarig.  

Dan mag je je schoen weer zetten.  

We kijken allemaal uit naar pakjesavond.  

 
In november begint de adventsperiode, de aanloopperiode naar kerst.  

Het is een tijd van wachten op de geboorte van Jezus. We hangen overal 

kerstversieringen op en maken het gezellig in huis.  
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Tot kijk in de kindernevendienst! 

 

Groetjes van Wendy, Martha en Bernedine. 

 


