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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. 
 

 

 

Kinderbijeenkomsten 
De voorjaarseditie van Land van Verwondering komt er weer aan. We starten op maandag 10 
februari om 15.15 uur met de kinderen uit groep 1 t/m 3 en om 16.30 met de kinderen uit groep 4 
t/m 8. Dit keer zullen er verhalen over Jezus klinken en zal er aandacht zijn voor de doop en het 
avondmaal. Inmiddels is het schema voor de poortwachters klaar en wordt er een laatste hand 
gelegd aan de juiste materialen. 
 
 
Werkdag 

Op zaterdag 8 februari van 10.00 tot 12.00 uur, houden 
we een werkdag. Volwassenen komen helpen bij het 
maken van de materialen. We zoeken mensen die willen 
figuurzagen, naaien, verven en lamineren. Natuurlijk 
zorgen we dat er iets lekkers bij de koffie is, delen we de 
laatste nieuwtjes over Land van Verwondering maar 
daarnaast kan er in één ochtend veel worden gedaan. De 
nieuwe materialen krijgen een plekje in de kast, zodat 
maandag 10 februari de kinderen er gelijk mee kunnen 
spelen. 
 

Wil je ook meehelpen, meld je even aan bij een werkgroeplid. 
 
 
Berlijn 
Eind februari is er aan de theologische universiteit van Berlijn een kindertheologische conferentie. Dit 
keer is het thema ‘Kind, School en Kerk’. Liesbeth is samen met dr Henk Kuindersma uitgenodigd om 
hier een lezing te verzorgen. Zij nemen daarvoor Land van Verwondering mee naar Berlijn. Ze 
vertellen over het palmpasenproject dat we vorig jaar in samenwerking met de oecumenische 
werkgroep in Kraggenburg en met basisschool ‘De Fladderiep’ deden. Na afloop van de conferentie 
zal de lezing op verschillende sites worden geplaatst.  
 
 
 



Lego  
Na het verhaal en het gesprek, zijn er iedere week wel kinderen die de grote bak met lego 
tevoorschijn halen om de verhalen via lego nogmaals te beleven. We kijken en luisteren vaak met 
verwondering op welke manier de kinderen zelf aanwezig zijn in dat verhaal. Tot nu toe leenden we 
een grote bak lego van Liesbeth. Een tijdje geleden kregen we van een gemeentelid al een doos met 
lego en afgelopen november hebben we ook via marktplaats.nl een bak vol kunnen kopen. Na een 
oproepje in de kerk kwam er spontaan iemand die toezegde een grote bak op wieltjes voor ons te 
kopen. Inmiddels zit al het lego in de bak.  Nu zijn we nog op zoek naar enkele grondplaten. 
 
 
 
Interview met Manuel en Thomas 
Manuel en Thomas zijn twee broers die samen mee doen met Land van Verwondering. Manuel is er 
al bij vanaf het begin. Thomas sinds afgelopen najaar, hij moest wachten totdat hij vier jaar werd. ‘En 
nog een zwemdiploma’, vertelt hij me stralend. Die is inmiddels binnen. De twee jongens zitten 
tegenover me en vertellen wat ze het leukste van Land van Verwondering vinden. ‘Ik die 
zandwoestijn’, knikt Thomas. ‘Ik de lego’, zegt Manuel. ‘En als je aan de verhalen denkt?’, vraag ik 
nieuwgierig. ‘Die met dat rook zo naar boven. En dan bouw jij een soort van huis met allemaal 
doeken erover. Daar ben je dan dicht bij God’, vertelt Manuel. ‘Je bedoelt de tabernakel?’ Manuel 
knikt: ‘Maar die boot van Noach is ook mooi.’ Thomas blijft bij de zandwoestijn. Je kunt er zo lekker 
mee spelen. Ik glimlach als ik me zijn enthousiaste spel herinner en bedenk op welke manier hij al het 
zand na afloop weer bij elkaar veegde. Thomas kan supergoed vegen. 
Waar Manuel steeds rustiger de verhalen beluistert en er mee gaat spelen. Doet Thomas alles vol 
enthousiasme met zijn hele lijf. Ieder kind krijgt de ruimte om op een eigen manier aanwezig te zijn. 
Voor Thomas is dit interview dan ook al 
snel genoeg. Hij vlindert weg…… Manuel 
kan me uitleggen wat het belangrijkste is 
van Land van Verwondering. ‘Dat je kunt 
spelen en veel van die verhalen weet. Zal 
ik een kaart maken en die dan sturen naar 
anderen? Dan schrijven we er op dat ze 
ook mogen komen omdat Land van 
Verwondering weer begint.’ Ik knik: ‘Een 
goed idee. Weet je dat ik naar alle 
kinderen een brief heb gestuurd dat het 
weer begint?’  
Thomas vlindert nog even langs mijn stoel. 
‘Wanneer begint dat weer?’ ‘Maandag’, 
verzeker ik hem. ‘De rode dag?’, vraagt hij. 
Ik knik. Gelukkig weet  ik dat op school 
iedere dag een andere kleur heeft. 
En maandag is de rode dag. ‘Jippie!’, roept hij nog en weg is hij weer. ‘Tot maandag!’ 
 
 
Actie 
Dit voorjaar staat er opnieuw een tafel achter in de kerk in Kraggenburg. Boven de tafel een Land-
van-Verwondering-slinger en op de tafel informatie, nieuwe materialen en sponsorpapieren.  
Eind juni is er rondom het bedrijf van Heidi, een Weiblij kofferbakmarkt. Paul heeft van onze 
werkgroep de grootste auto. Daarom stoppen we die kofferbak vol met mooie verkoopbare vintage-
spullen. Wie heeft dat nog achter in de kast of op zolder staan? U kunt dat vanaf begin juni inleveren. 
In Kerkvaria en de Uitkijk (plaatselijke nieuwsbodes) maken we tegen die tijd bekend waar dat kan. 



In een ander hoekje van Weiblij, zetten we een tafel waar we informatie gaan geven over Land van 
Verwondering. Wie wil kan, tegen een vergoeding, een verwonderingssteen vilten met gekleurde 
wol.  
We hopen met de opbrengst en alle giften enkele samenleesbijbels, duurdere vertelmaterialen en  
tweedehands kapla te kopen. 
Meer informatie over Weiblij is te vinden op www.weiblij.nl  
 
Poortwachtersavond 
Op maandag 3 februari was er een instructieavond voor poortwachters. Als poortwachter heb je de 
taak om ondersteunend en observerend aanwezig te zijn. Samen met de verteller zorg je dat de 
ruimte klaar staat om de kinderen te ontvangen. Vlak voor het verhaal geef je de kinderen een hand 
en vraagt: ‘Ben jij klaar voor een nieuw verhaal?’ Tijdens de instructieavond dachten we na op welke 
manier je naar kinderen kunt kijken. Is een kind als een leeg vat, waar je allerlei geloofsverhalen in 
stopt? Of heeft een kind ook eigen spirituele ervaringen die het graag met anderen deelt? 
Het is fijn om als volwassenen te theologiseren en je te beseffen dat er altijd een wisselwerking is 
tussen jou en een kind. Je kunt je soms afvragen, wie ontdekt tijdens de bijeenkomsten het meest? 
De kinderen of de volwassenen? 
 
Training 
In juni staat er een verteltraining gepland. Tijdens drie avonden  en één 
zaterdag  krijgen vertellers de gelegenheid om zich te verdiepen in de 
manier waarop we Godlyplay en kindertheologiseren combineren en 
inzetten bij Land van Verwondering. We oefenen veel, zodat enkele 
vertellers tijdens de najaarseditie van Land van Verwondering mee 
kunnen doen. Voor de training zijn nog enkele plaatsen vrij. Mensen van 
buiten Kraggenburg zijn ook welkom. Er zijn geen kosten verbonden aan 
de training omdat we dat vanuit onze subsidie kunnen betalen. Maar we 
kijken wel op welke manier de aspirant vertellers de training in de praktijk 
gaan inzetten.  
 
 

 

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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