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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. 
 
Nadat we noodgedwongen een tijdje alleen achter de schermen konden werken, is Land van 
Verwondering nu weer duidelijk aanwezig. Wat zijn we daar blij om. 
 
 
 
 
Kinderbijeenkomsten in Kraggenburg 

Op maandag 20 september zijn we in Kraggenburg gestart met de kinderbijeenkomsten. Zes keer 
komen de kinderen naar de kerk. Wel dertig kinderen doen mee!  We zijn blij met deze opkomst. De 
verhalen die dit najaar klinken komen uit het Oude Testament. We denken samen na over het 
verhaal van De Schepping, Noach en zijn ark en de profeet Jona. Voor het eerst is Liesbeth niet meer 
de enige verteller. Ook Wiena Ridderikhof (foto) en Mieke Bronsema vertellen verhalen. 
 
 



Land van Verwondering in Zwolle 

In de Hoofdhof, een PKN-kerk in Zwolle, krijgt Land 
van Verwondering steeds meer body. De eerste kast 
met vertelmaterialen staat er. Marijn Rohaan en 
Marianne Gerritsen vertellen op zondagmiddag 
verhalen voor kinderen van 3 t/m 11 jaar. Ook de 
ouders van de kinderen zijn daarbij welkom. 
Het adres van de Hoofdhof is Kerkweg 26 in Zwolle-
Berkum. 
De eerstvolgende vertellingen zijn: 31 oktober en 28 
november om 15.00 uur 
 

 

 

 
 

Land van Verwondering in Bant 
 
Vol verwondering kijken we uit naar de derde vertelplaats. Vanaf januari zal er een Land van 
Verwondering starten in Bant. Op dit moment zijn daarvoor de voorbereidingen in volle gang. De 
beide basisscholen van het dorp hebben al toegezegd dat zij de uitnodigingen via hun nieuwsbrief 
willen verspreiden zodat alle kinderen in het dorp op de hoogte zijn. 
Op deze plaats zal Liesbeth in eerste instantie de verteller zijn. Zodra Land van Verwondering meer 
bekendheid krijgt in het dorp, meldt zich hopelijk ook iemand die deze taak op zich wil nemen. 
  
 

 

Verteltraining 

Drie maal is scheepsrecht luidt het 
spreekwoord. Nadat de 
verteltraining twee keer is 
uitgesteld, kon het in september 
doorgang vinden. Zeven vertellers 
in spé melden zich voor deze 
training. Tijdens de drie avonden 
is theoretische kennis gedeeld 
over GodlyPlay, 
kindertheologiseren en de 
voorwaarden voor spirituele groei. 
Tijdens de zaterdag is flink 
geoefend met het vertellen van 
verhalen en het voeren van een kindertheologisch gesprek. Het waren goede uren waarin we onze 
eigen gedachten deelden, ons lieten inspireren door de verhalen en door elkaar.  
Het is bijzonder om aan het eind van deze training certificaten te mogen uitreiken. Namens PKN 
Kraggenburg was Willem Remijnse daarbij aanwezig.  
Omdat de bijeenkomsten prachtig en inspirerend waren, besloten we om elkaar in mei opnieuw te 
ontmoeten voor een inspiratiedag. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4210101535782084&set=a.267968833328727&__cft__%5b0%5d=AZV7m89bTI_lhH607AG9KSwdDcs-2S2Qy8sLUGUyq0Pk0o6UVYu5VVDzWaU3av69swa1QRpqRtF71ZVLPWU6STy5Sg34tFkGx-Afoxkx3uS05vdJGDuCgWScB7S8aBtB8gnaU1KIPqP2F3WMCUp1NPTc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4210101535782084&set=a.267968833328727&__cft__%5b0%5d=AZV7m89bTI_lhH607AG9KSwdDcs-2S2Qy8sLUGUyq0Pk0o6UVYu5VVDzWaU3av69swa1QRpqRtF71ZVLPWU6STy5Sg34tFkGx-Afoxkx3uS05vdJGDuCgWScB7S8aBtB8gnaU1KIPqP2F3WMCUp1NPTc&__tn__=EH-R


 

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. 
 

Werkdag in Kraggenburg 

Om alvast in de agenda te zetten! Op zaterdag 5 februari 2022 willen we een werkochtend 
organiseren. Op deze ochtend maken we, met volwassenen, zoveel mogelijk nieuwe 
vertelmaterialen. Inmiddels heeft GodlyPlay een vierde verhalenboek en zijn er naast deze verhalen 
ook nieuwe verhalen en gespreksonderwerpen door Liesbeth gemaakt. Veel materialen die bij deze 
verhalen horen, kunnen vrij eenvoudig zelf worden gemaakt. Wil je een ochtend helpen met verven, 
knippen of plakken. Van harte welkom. Opgave voor deze ochtend kan bij Liesbeth 
 
 
 
 
Namens de PKN Kraggenburg, 
Liesbeth Winters-Jonas 
 
 
Wilt u Land van Verwondering sponseren? Dat kan!  
Maak 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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