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Nieuwsbrief Kinderdienst januari 

We zijn onderweg naar Pasen, nog niet in de Veertigdagentijd, maar voor 

kindernevendienstleiding tijd om het project uit te werken. 

Zie je het wel? 

Is het thema waarmee we in Bonnefooi onderweg gaan. We zijn bezig 

met de schoonmaak van de kerk, samen met gemeenteleden. Zij 

vertellen ook iets over de taak die ze hebben in de gemeente en wat ze 

hebben gevonden bij het schoonmaken. De kinderen krijgen de plaat 

en de gevonden voorwerpen mee naar de kindernevendienst. Daar 

wordt in het verhaal alles duidelijk. Op de website 

www.kinderdienst.nl staat een uitgebreide informatie powerpoint. 

Bonnefooi los nummer € 17,50 bestellen 

Projectposters en cdrom met powerpoint € 20,00 bestellen 

Omslagen voor de liturgie 100 expl € 9,75 bestellen 

Bonnefooi wordt groen! 
Dat betekent dat Bonnefooi niet meer op de mat valt, maar in de mailbox. 

Inhoudelijk blijft Bonnefooi hetzelfde, mooi materiaal waar kinderen en leiding iets aan 

hebben. Het digitale materiaal mag binnen de eigen wijkgemeente doorgezonden worden 

zodat alle leden van de werkgroep en de voorgangers het materiaal voorhanden hebben. 

Vanaf de volgende jaargang zijn de kosten van een abonnement € 

47,50 

Onder de pannen 

Een Veertigdagenkalender voor het gezin 

Onder de pannen is het thema, wat door ds. Joke van der Velden is 

uitgewerkt in verhalen, gedichten, gebeden en recepten. Elke zaterdag 

is er een verhaal voor de kinderen, met soms een verwerking, 

geschreven door ds. Jantine Heuvelink, De recepten, boerenkool, 

viskroketjes, een pasta met sardines en linzenkokos-koekjes zijn 

gezellig om samen te maken. 

ISBN 978 90 5263 9666 € 3,50 bestellen 

Bij grotere aantallen gelden staffelprijzen. 

 Genoemde prijzen zijn exclusief portokosten. 

 heb je nog vragen stel ze gerust. Via de mail info@kinderdienst.nl of bel 0183 6281888 
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