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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 
Een klein wondertje! Eind oktober zijn we gestart met de kinderbijeenkomsten van de najaarseditie. 

Liesbeth gaf in september een korte uitnodigende 
presentatie op basisschool ‘De Fladderiep’ waarna veel 
kinderen zich opgaven. Maar liefst 32 kinderen gaven 
zich op. Vooral in de onderbouwgroep doen kinderen 
voor het eerst mee. We hebben zelfs even getwijfeld of 
we deze groep moesten gaan splitsen. Want 22 kinderen 
uit groep 1, 2 en 3 is reuze gezellig maar vraagt van onze 
organisatie ook veel. De bijeenkomsten verliepen goed. 
Toch gaan we voor de voorjaarseditie kijken op welke 
manier we de jongste groep kunnen splitsen. 
Bij de jongste kinderen legden we het accent op het spel 
en het je thuis voelen bij Land van Verwondering. Bij de 
oudste kinderen namen we meer tijd om ook samen te 
theologiseren over het verhaal. 
 
 
 

 
Werkgroep 
We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden van de werkgroep. Wie wil ons helpen?  
Als werkgroeplid denk en werk je actief mee bij de ontwikkeling van Land van Verwondering in 
Kraggenburg. We organiseren de werkochtend, een sponsoractie, beheren de financiën  en 
bedenken samen welke bijeenkomsten in Kraggenburg passend zijn. 
Als werkgroeplid hoef je niet actief mee te helpen met de kinderbijeenkomsten.  
Wil je meer informatie neem dan contact op met Liesbeth. 
 
Land van Verwondering-kerkdienst 
Dit kerkelijk seizoen willen we graag een kerkdienst organiseren waarin Land van Verwondering een 
grote rol speelt. Tijdens de dienst kunnen jong en oud samen in gesprek over een bijbelverhaal.  
De dienst bereiden we voor in samenwerking met pastoraalwerker Marijke de Vries. 
Tegelijk zal deze dienst een startschot zijn van een nieuwe actie voor materialen.  
In onze planning was 12 januari opgenomen maar iedereen weet dat juist door alle coronaperikelen 
planningen anders verlopen dan gedacht. Omdat de PKNkerk in Kraggenburg geen diensten met 



beeld streamt, wachten we tot er weer mogelijkheden zijn om met grotere groepen in de kerk 
aanwezig te zijn. 
 
Actie: Bij Land van Verwondering zit je goed! 
Tot nu toe zitten we op oude kussens die we bij de start hebben gekregen. 
Helaas zijn ze kwalitatief niet zo goed. Regelmatig raakt er een knoop los 
en komt de vulling naar buiten. Het wordt tijd voor nieuwe kussens waarop 
de kinderen stevig kunnen zitten.  We gaan een actie starten: ‘Bij Land van 
Verwondering zit je goed!’  We willen graag 20 nieuwe kussens. Wie 
sponsort? Ieder kussen kost 30 euro. In de kerkzaal zal een ‘kussenpaal’ 
rechtop staan. Zodra er weer een kussen is gesponsord, zien we er een aan 
de paal verschijnen. Maak een kussengift over op PKN Kraggenburg 
NL27RABO 03966.61.572 ovv kussenactie. 
 
 
 
 
Verteltraining 
De verteltraining die in februari staat gepland gaat door zolang alle corona-maatregelingen het 
toelaten.  Inmiddels hebben zich vijf personen definitief aangemeld. Tijdens de training wordt 
aandacht besteed aan GodlyPlay, kindertheologiseren en natuurlijk gaan we veel oefenen. Drie 
maandagavonden (1, 8 en 15 februari) en een zaterdag (27 februari) ben je welkom om mee te doen. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. En er zijn geen kosten aan verbonden maar we voeren wel een 
gesprek waarin we nadenken op welke manier jij Land van Verwondering inzet in jouw omgeving. 
 
 
Land van Verwondering in Zwolle 
In de protestantse gemeente De Hoofdhof Berkum te Zwolle gaan ze voorzichtig beginnen met Land 
van Verwondering. Ds Marijn Rohaan deelde een vlogje via de sociale media. 
https://www.facebook.com/ds.marijn/videos/3323210361137877  
We zijn als werkgroep erg blij met dit initiatief. En we wensen iedereen in Zwolle een bijeenkomst vol 
verwondering toe. 
 
 
 
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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