
Nieuwsbrief in-en-om-de-kerk 24-03-2020                
 

Hoi kids & ouders, 

 
Graag vertellen we je weer iets over onze kinderkerk. Een wat minder leuk bericht deze keer.  
Door het Coronavirus (een hele nare griep) kunnen onze kinderkerkdiensten de komende tijd niet 
doorgaan. Dat vinden we ontzettend jammer, maar het kan niet anders. Iedereen moet nu goed op 
zichzelf en elkaar passen en vooral thuis blijven. Dat is best ingewikkeld maar we hopen dat we 
ergens rond de zomer elkaar weer zien. 
 
Ook jullie scholen zijn nu gesloten en jullie krijgen nu thuis van papa & mama les. Veel ouders werken 
nu ook thuis dus best een drukken boel en heel bijzonder allemaal. 
  
 

 
 
 
Het lijkt ons leuk om die berichtjes met elkaar te delen en bv een mooie tekening op onze 
kerkwebsite te plaatsen als jullie (en jullie ouders) dat natuurlijk goed vinden.  
Dan kunnen ook de oudere mensen in onze kerk berichtjes van jullie lezen. Dat vinden ze hartstikke 
gaaf! Dat weet ik zeker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor nu wensen we iedereen veel succes met alles. We kijken uit naar jullie tekeningen/foto’s, 
kaartjes enz! Let goed op elkaar! 
 
Hartelijke groet,  Anja, Marja, Tamara en Jacqueline  

Kinderkerk Vlijmen 

 

 
 

 

Heb jij of hebben je ouders vragen? Mail ons gerust! Meer info? Kijk op onze website of onze 

facebook pagina Kerk Vlijmen of in het kerkblad.    

 

 

 

Toch vinden we het wel heel leuk om ook  iets van jullie te horen!   
Een berichtje via de app naar Jacqueline (06) 27 88 10 34.  
Een filmpje of mailtje via zwartbol@xs4all.nl of een leuke kaart of 
tekening.  Maak daar dan een foto van en stuur die ook door.  
 
Oh ja een leuke foto van jezelf waarop je bv een werkje voor 
school aan het maken bent, of een leuk spelletje aan het doen, 
mag natuurlijk ook  
 

En verder zijn we op weg naar Pasen. Een aantal van 
jullie heeft het kinderkerkboekje ‘een teken van 
leven’.  Daar staan echt leuke en interessante dingen 
in over de weg naar Pasen. Succes met het uitvoeren 
van de opdrachten.  
 
Helaas gaat het paaseitjes zoeken in de tuin van 
dominee Margo en Erik ook niet door. Echt heel 
jammer maar gezondheid voor iedereen is nu het 
belangrijkst. Én paaseitjes kunnen we in de zomer 
natuurlijk ook nog wel zoeken & eten :)…. 
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