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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. 
 
Het laatste half jaar heeft Land van Verwondering in stilte en op de achtergrond zich verder 
ontwikkeld. Toch is er veel nieuws om te melden. 
 
Kinderbijeenkomsten 
Helaas hebben we alle kinderbijeenkomsten moeten cancelen. We hebben nog even gezocht naar 
mogelijkheden om kinderen in kleine ‘bubbels’ naar de kerk te laten komen. Toch besloot de 
kerkenraad van PKN Kraggenburg om de kinderbijeenkomsten naar het najaar te verplaatsen. 
En dat gaan we doen! Want we willen heel graag de kinderen weer opnieuw ontmoeten. 
De nieuwe data in september en oktober worden via basisschool De Fladderiep bekend gemaakt. Alle 
kinderen van Kraggenburg krijgen na de zomervakantie een uitnodiging. 
 
Werkgroep 
Corona maakte dat sommige mensen andere beslissingen nemen. Zo ook mensen in onze werkgroep. 
Op dit moment ondersteund de kerkenraad Liesbeth met de activiteiten rondom Land van 
Verwondering in Kraggenburg. 

 
 
 
Actie: Bij Land van Verwondering zit je goed! 
Midden in de corona-tijd een actie houden. Dat kan dus! 
In de winter, vlak voor kerst startten we de actie ‘bij Land van 
Verwondering zit je goed’.  We vroegen mensen om een kussen te 
sponseren. 
Na twee maanden konden we twintig vrolijke kussens aanschaffen 
om alle kinderen goed te laten zitten. Jan en Nienke hebben ze al 
even uitgeprobeerd. Ze zitten goed! 
Alle sponsoren en mensen die een gift gaven, willen we heel hartelijk 
bedanken. 
 
 
 
 

 
Land van Verwondering-uitleen 
Niet iedereen heeft de luxe van een grote vertelplek met een kast vol materialen. Daarom is Land van 
Verwondering in Kraggenburg, bereid om te delen.  



Liesbeth heeft een leen-systeem opgezet voor vertelplekken in kerken en scholen en ook voor 
individuele vertellers. Voor de uitleen kun je een abonnement afsluiten van € 30,- per jaar. Hiervoor 
kun je telkens materialen drie weken lenen. Heb je hier belangstelling voor? Stuur dan een mailtje 
naar liesbeth@pastorliesbethjonas.nl Dan stuurt zij  jou de voorwaarden, het contract en de lijst met 
het te lenen materiaal. 
Van alle abonnementsgelden, proberen we ieder jaar nieuwe materialen aan te schaffen. 
 
 
Verteltraining 
De verteltraining die in februari stond gepland is helaas niet doorgegaan. In overleg met de 
deelnemers is de training nu uitgesteld naar eind augustus en september. Inmiddels hebben zich vijf 
personen aangemeld. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan GodlyPlay, 
kindertheologiseren en natuurlijk gaan we veel oefenen. Drie maandagavonden (30 augustus, 6 en 
13 september) en een zaterdag (2 oktober) 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 
Nadat de protestantse gemeente De Hoofdhof  
in Zwolle een paar online bijeenkomsten heeft 
georganiseerd, zijn ze nu overgestapt naar live-
bijeenkomsten. Maandelijks komen ze op 
zondagmiddag bijéén.  
Wie mee wil doen of meer informatie wil over 
Land van Verwondering in Zwolle kan mailen 
naar dsmarijnrohaan@gmail.com  
 
Vanuit Kraggenburg volgen wij Zwolle met 
belangstelling. Het is toch fantastisch dat Land 
van Verwondering ook buiten Kraggenburg 
groeit. Inmiddels zijn er ook gesprekken met 
andere plaatsen. Wie weet, kunnen we daar in een volgende nieuwsbrief meer over melden.  
 
Land van Verwondering-kerkdienst te Havelte 

De tweede zondag van maand is er in de Hervormde 
kerk van Havelte altijd aandacht voor jonge gezinnen. 
Tijdens de zondag van mei, werd Liesbeth uitgenodigd 
om daar de dienst te leiden. Natuurlijk nam  zij een 
stukje Land van Verwondering mee. Terwijl de gezinnen 
thuis voor de computer zaten klonk in de oude kerk het 
verhaal van de grote geschenken;  het 
scheppingsverhaal. Via whatsapp werden vragen 
beantwoord en elkaar foto’s gestuurd. Bijzonder om te 
ervaren dat je, je op deze manier ook verbonden voelt 
met kinderen die je nog nooit hebt gezien. Inmiddels zijn 

er afspraken gemaakt om in het volgende kerkelijke seizoen meer te proeven van Land van 
Verwondering. 
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Interview GodlyPlay Nederland 
Voor de nieuwsbrief van Godlyplay-Nederland gaf Liesbeth een interview over Land van 
Verwondering. Daarin vertelde ze op welke manier in Kraggenburg onze vertelplek is opgezet.  
Vanuit het land is vooral belangstelling voor de manier waarop in Kraggenburg mensen worden 
betrokken bij het maken van goede materialen. Waar een klein dorp, groot in kan zijn. 
Via de link, kun je het hele interview lezen. 
GEMEENTEOPBOUW EN KINDERWERK, HAND IN HAND - Godly Play Nederland 
 
 
 
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: 
 
 

                                             
 

https://godlyplay.nl/gemeenteopbouw-en-kinderwerk-hand-in-hand/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-godly-play-maart-2021_28
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi05JOov5LeAhVDqaQKHQYnDEAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkVFWkQ%3D%26type%3Dpdf&psig=AOvVaw3OwHo8hnry7OO1FloCspHA&ust=1540038137011424

