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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 
Ze waren gezellig en enthousiast, de kinderen die in februari en maart naar Land van Verwondering 
kwamen. Negentien kinderen deden mee, we verdeelden ze in twee groepen.  

De kinderen hoorden verhalen over het leven van Jezus. We 
begonnen bij zijn geboorte. De week daarop het verhaal toen hij 
twaalf was en Maria en Jozef wel drie dagen naar hem op zoek 
waren. Nog later zei Jezus tegen Johannes ‘Doop mij’. Telkens 
kwam er een nieuwe plaat op de lange paarse strook te liggen. Aan 
het eind van het verhaal zochten de kinderen spullen die bij deze 
verhalen passen. De grote doopschaal werd naast de plaat van 
Jezus’ doop gelegd. De babypop naast de geboorte van Christus. Zo 
werkten we samen naar Pasen toe. Totdat…….. Na onze vierde 
bijeenkomst, midden in de tijd voor Pasen, werden we stil gezet.  
Stilletjes ruimde Liesbeth de kasten op, deed een doekje over alle 
planken, maakte de kwasten extra schoon en keek welke 
materialen aangevuld kunnen worden. Met hoop in het hart. Want 
Land van Verwondering, gaat verder…..straks ontmoeten we elkaar 
weer. 

 
Corona 
Vier bijeenkomsten lang in plaats van zes, dit voorjaar. Toen onze regering aankondigde dat de 
scholen werden gesloten, besloten we dat ook onze kinderbijeenkomsten dit voorjaar voorbij waren.  
Er ging een korte mail naar alle kinderen. Wie wilde, mocht een stukje Land van Verwondering lenen 
om thuis mee te spelen. 
 
Als werkgroep besloten we dat ook de training die we in de maanden mei en juni gepland hadden, te 
cancelen. Omdat veel kerken druk bezig waren om op eigen manieren het contact met de gemeente 
te onderhouden, lukte het niet om mensen te enthousiasmeren voor de verteltraining. We hebben 
besloten om deze door te schuiven naar januari 2021. 
 
Omdat door deze corona-crisis veel werk stil ligt, zal het lopende traject van drie jaar niet haalbaar 
zijn. We hebben besloten om ons project met een half jaar te verlengen. Dat geeft ons tijd om Land 
van Verwondering in Kraggenburg stevig te verankeren zodat het na de pilotfase geheel door 
vrijwilligers kan gaan draaien.  
 
 



Werkdag  
Op zaterdag 9 februari hielden we onze werkdag. Een groep volwassenen kwamen een 
zaterdagochtend helpen klussen.  Paul lamineerde kaartjes met verdiepingsvragen. Wilma plakte 
foam. Liesbeth maakte een gebedsmuur van piepschuim. Gerrit en Jan zaagden veel poppetjes. Heidi 
plakte stickers en maakte een echte berg van klei. Jantje knipte stukken vilt. Gert verfde doosjes, 
Sandra viltte de zee en Nicolien naaide een grote zak. Zo maakten we samen in korte tijd 
verschillende verhalen. Af en toe kwam er een kind nieuwsgierig om het hoekje kijken.  
Aan het einde van de ochtend keken we met verwondering terug. Wat kun je veel doen als je 
samenwerkt. 
De maandag erop startten we met de kinderbijeenkomsten. Het nieuwe materiaal werd nieuwsgierig 
bekeken om er vervolgens enthousiast mee te spelen. 

 
 
Berlijn 
Onder de titel “Child Theology between Parish and School” Kindertheologie binnen Kerk en School   
werd van 27 – 29 februari 2020 de zevende Engelstalige Conferentie Kindertheologie gehouden in 
het conferentiecentrum van de Evangelische Kirche in Berlijn – Brandenburg.  Godsdienstpedagogen 
uit West-, Midden- en Oost Europa gaven hun bijdragen.  Binnenkort verschijnen alle bijdragen in 
een vrij te downloaden Engelstalig E-book. Dr. Henk Kuindersma en kinderpastor Liesbeth Winters 
leverden vanuit Nederland een bijdrage. Het betreft de presentatie van een casus: ‘Religieus 
opgroeien in krimpdorp Kraggenburg’. Hierin aandacht voor de samenwerkingsschool: school voor 
het dorp; de dorpskerkenbeweging: kerk voor het dorp; praktijk: Palmpasen: een school – 
kerkproject; de concepten Kindertheologie en Godly Play en de cultuurhistorische opvoedingstheorie 
geïnspireerd door Vygotsky.   
Wie de gehele bijdrage wil lezen kan deze vinden via https://www.pknkraggenburg.nl/wp-
content/uploads/2020/03/20200227-Religieus-opgroeien-in-krimpdorp-Kraggenburg.pdf  
 
Dorpskerkenboek 
We kijken uit naar het boek van Leo Feijen over de kracht van dorpskerken dat waarschijnlijk aan het 
eind van de zomer uit zal komen. Liesbeth schreef een artikel over Land van Verwondering dat in dit 
boek zal worden opgenomen. Voor ons een geweldige kans om ons project  meer bekendheid te 
geven. Hopelijk kunnen we in een volgende nieuwsbrief meer informatie over dit boek geven. 
 
 
Trainingen 
De verteltraining is uitgesteld naar januari 2021. 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 voorjaarseditie 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 
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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.  
 
Actie 
Klaas, de boekhouder van PKN Kraggenburg, heeft voor ons de financiën van het tweede jaar 
opgemaakt. Daaruit blijkt dat we ‘gezond’ zijn. We volgen onze planning bekostigd vanuit de 
subsidiegelden en het bedrag wat de plaatselijke kerk beschikbaar stelde. Wel zien we dat giften dit 
tweede jaar een beetje zijn achtergebleven. Logisch omdat midden in onze actieperiode in de kerk de 
corona alles stopzette.   
Omdat alle festiviteiten tot 1 september zijn afgelast gaat ook onze vintage-verkoop bij Heidi’s 

Weiblij niet door. Geen kofferbakverkoop betekent ook hier, geen extra inkomsten voor Land van 

Verwondering. Dat is jammer want we wilden zo graag twee samenleesbijbels aanschaffen en waren 

al op zoek naar tweedehands kapla. Toch laten we ons niet uit het veld slaan. We gaan ons beraden 

op een volgende actie. Tot die tijd zijn giften dubbel welkom. 

 

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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