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Kraggenburg heeft een eigen ‘vertelplek’ 

9 oktober 2018 om 10:15 uur  

Kraggenburg - In Kraggenburg is maandag Land van Verwondering van start 

gegaan. Een kinderproject dat drie jaren zal duren voor alle kinderen van het 

dorp. 

‘Land van Verwondering is een creatieve Bijbelse vertelplek. Een plek waar 

iedereen welkom is om na te denken over verhalen en het leven. En 

daarmee creatief aan de slag te gaan. We zijn nu gestart met kinderen maar 

in de toekomst zijn ook jongeren, volwassenen en zelfs ouderen welkom’, 

vertelt kinderpastor Liesbeth Winters.  
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Willem Remijnse, voorzitter van de PKN kerk te Kraggenburg, vult aan: 

‘Iedereen ziet dat kerken steeds minder bezocht worden. Maar kerken 

kunnen natuurlijk veel meer bieden dan alleen op zondagochtend een 

dienst. Wij willen een kerk zijn voor het hele dorp. Daarom is de kerk op 

dinsdagmiddag regelmatig open om een kaarsje te branden. En bieden we 

activiteiten aan waar iedereen welkom is. Natuurlijk, we zijn een kerk en de 

activiteiten die we aanbieden hebben te maken met geloof, de Bijbel maar 

ook met de samenleving.’ 

Land van Verwondering startte maandag na schooltijd. Leerlingen van 

basisschool ‘De Fladderiep’ werden ontvangen in het naastgelegen 

kerkgebouw met een glaasje drinken en iets lekkers. Daarna klonk er een 

verhaal. Winters: ‘Dat kan een Bijbelverhaal zijn maar ook een ander verhaal, 

over bijvoorbeeld Sint Maarten. Ik vertel het verhaal met behulp van 

poppetjes, lapjes en voorwerpen. Zo horen kinderen niet alleen het verhaal, 

ze zien het ook voor zich. Je merkt aan kinderen dat ze heel intensief 

luisteren.’  

Daarna worden er vragen gesteld. Wat vond jij het mooist van het verhaal? 

Of, wat kan het belangrijkst zijn? Er ontstaat een gesprek. ‘Ik ben altijd weer 

onder de indruk van dat wat kinderen zeggen en denken. Kinderen zijn echte 

theologen, daar kan menig volwassenen nog iets van leren.’ Winters is zelf 

ook theoloog, ze heeft zich gespecialiseerd als kinderpastor en ontwikkelt 

veel materiaal rondom geloof en zingeving voor kinderen. ‘We zijn blij met 

een gemeentelid als Liesbeth’, knikt Remijnse, ‘wie een dergelijke vertelplek 

op wil zetten kan wel professionele hulp gebruiken.’ 

Ook wordt er een beroep gedaan op de Kraggenburger 

geloofsgemeenschap, zij helpen met het maken van de materialen en 

sponsoren complete verhalen. De kerk hoopt subsidie te ontvangen van 

verschillende organisaties. ‘We hebben ook een aanvraag ingediend bij de 

gemeente Noordoostpolder want we zien deze vertelplek als een prachtige 

activiteit voor alle kinderen van het dorp.’ Dat het dat ook is, bleek 

afgelopen maandag wel toen Land van Verwondering startte. Maar liefst 19 

kinderen kwamen naar de kerk. Dat alleen al, wekt verwondering op. 

Meer info: pastorliesbethjonas@hetnet.nl 

 


