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  Land van 

Verwondering 
In deze nieuwsbrief leest u over het reilen en zeilen van de creatieve Bijbelse vertelplek in de 
Protestantse kerk te Kraggenburg. 
 

 
Sponsoractie 
Vlak voor kerst zijn we gestart met onze sponsoractie. Wilma plaatste achterin de kerk een 

‘showtafel’ waarop we alles wat we krijgen 
ten toon stellen. Via het kerkblad en het 
dorpskrantje deden we een oproep om 
Land van Verwondering te sponseren. Niet 
alleen met een financieel bedrag. Ook 
vroegen we naar lego, figuurzaaghout en 
rieten mandjes. 
Het is fijn om te melden dat er al 
verschillende financiële giften zijn 
ontvangen. Daarnaast kregen we een grote 
doos met knutselpapier. Een flinke doos 
lego en enkele kistjes. Wij zijn er heel blij 
mee. 
 
Onze sponsoractie duurt tot Pasen! Wilt u 
nog mee doen? Dat kan! Bij deze 
nieuwsbrief voegen we het 
sponsorformulier. Maar u kunt ook 
rechtstreeks een gift overmaken op  Prot. 
Gem. Kraggenburg NL27RABO 
03966.61.572 vermeld daarbij: ‘gift Land 
van Verwondering’. 
Heel hartelijk dank! 

 
 
Werkdag 
Heel veel materiaal dat we gebruiken bij Land van Verwondering is eenvoudig zelf te maken. 
Natuurlijk scheelt dat enorm veel kosten maar we doen dit nog meer om een andere reden. Wie mee 
helpt, raakt betrokken. Wie mee helpt, denkt zelf ook opnieuw na over de verhalen die klinken bij 
Land van Verwondering. Daarom hopen we dat veel mensen ons komen helpen. 
 
Op zaterdag 9 februari houden we de werkdag. Remco is al druk met de organisatie. 
We starten om 10.00 uur. Er is koffie/thee met iets lekkers. Daarna verdelen we de taken. 



Deze dag zal er worden gefiguurzaagd. We kunnen enkele elektrische zagen lenen. 
Er wordt geverfd, geknipt en geplakt. 
Ook zoeken we iemand die een zoom kan naaien in diverse lapjes. Neem wel je eigen naaimachine 
mee. 
 
Om mee te helpen hoef je niet creatief te zijn. We hebben van de verhalen voorbeelden en patronen. 
Die maken we na. 
 
Voor de organisatie van de dag is het handig om je op te geven. Dat kan bij: Remco (06-52272662) en 
Liesbeth (06-12662280 of pastorliesbethjonas@hetnet.nl) 
 
 
Data kinderbijeenkomsten 
In het voorjaar gaan we verder met de kinderbijeenkomsten. Ook nu willen we werken met twee 
groepen.  
 
De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag 11 maart t/m 15 april. 
Kinderen van groep 1 t/m 3 van 15.15 - 16.15 uur 
Kinderen van groep 3 t/m 8 van 16.30 -  17.30 uur 
 
De kinderen krijgen, na de voorjaarsvakantie, allemaal een persoonlijke uitnodiging via de 
nieuwsbrief van basisschool ‘De Fladderiep’. 
 
Verwondering in Den Haag 
In de kerstvakantie, op 28 december, ging er een klein groepje leden van PKN Kraggenburg naar de 
Bethelkerk in Den Haag. In deze kerk ontvangt één gezin op dit moment kerkasiel. Vanaf eind 
oktober is er onafgebroken een kerkdienst gaande. Zolang de dienst gaande is, zal de politie niet 
binnenkomen om deze vluchtelingen mee te nemen. 
PKN Kraggenburg vulden enkele uren van 
deze dienst in. We namen een klein stukje 
Land van Verwondering mee. Liesbeth 
vertelde het verhaal ‘geheimenis van kerst’. 
Met zeven fresco’s van Giotto werd het 
verhaal verteld. Indrukwekkend. Vooral 
fresco 6 waar te zien is dat zonder pardon, 
alle jongetjes van twee jaar of jonger 
worden omgebracht. En fresco 7 waar je ziet 
dat Jozef, Maria en het kind meeneemt naar 
Egypte. Een land waar het op dat moment 
veiliger is. 
Het gesprek na afloop van het verhaal was, 
in deze setting, indrukwekkend en riep veel 
verwondering op. 
 
 
 
Verwondering in de Noordoostpolder 
Bijna gooide de sneeuw roet in het eten. Want op de avond van Nederlands langste file ooit, 22 
januari, gaf Liesbeth een presentatie bij het jeugdplatform van de kerken in de Noordoostpolder. Op 
deze avond kwamen verschillende vertegenwoordigers van het jongerenwerk binnen de PKNkerk 
bijeen. Een prachtig moment om onze toekomstdroom te schetsen.  



Het is mogelijk om Land van Verwondering polderbreed te 
laten groeien. Wanneer er een paar basisvertelplekken zijn, 
kunnen we de duurdere materialen via een gezamenlijk 
leensysteem delen. Daarnaast kunnen vertellers gezamenlijk 
getraind worden. 
Het subsidiebedrag dat we ontvingen, biedt ruimte voor de 
eerste begeleiding van nog twee Bijbelse vertelplekken.  
Liesbeth liet de aanwezigen Land van Verwondering ervaren 
door het verhaal ‘genezing van een blinde’ te vertellen. Er 
ontstond een boeiend gesprek. Telkens is het bijzonder om 
te zien dat de didaktiek die we gebruiken, iets los maakt bij 
mensen. Of dat nu volwassenen of kinderen zijn. 
Ieder ging opgewekt naar huis, gewapend met een 
informatieve brief voor de kerkenraad. 
 
 
Namens de werkgroep, 
Liesbeth Winters-Jonas 
 
 
 
Wilt u Land van Verwondering sponseren? Dat kan!  
Maakt u dan een gift over op PKN Kraggenburg NL27RABO 03966.61.572 ovv Land van 
Verwondering. 
Alvast heel hartelijk dank. 
 
 
 
Land van Verwondering wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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