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Hallo! 
Namens de kindernevendienst 
willen we je laten weten dat we 
de gezellige en fijne momentjes 
tijdens de kindernevendienst 
erg missen. Daarom gaan we 
vanaf 21 februari 

kindernevendienst starten via Teams. Vraag je papa en mama of zij je per 
week willen opgeven voor de online kindernevendienst. Dit kan via het  
emailadres:kindernevendienst@pknhasselt.nl.  
Belangrijk hierbij is om het emailadres te vermelden waarop we je kunnen 
uitnodigen. Na het kindermoment in de kerk zullen we de kindernevendienst 
via Teams opstarten. We zien er naar uit je weer te zien!  
Hopelijk tot zondag! 
Groetjes van de kindernevendienstleiding 
 
 

Jeugddienst ,‘The Passion’, 
Herinner jij je de jeugddiensten nog met het top2000 thema? Diezelfde 

band komt zondag 14 maart a.s. weer een dienst verzorgen. Dit keer wordt 

het een Passion dienst. Deze themadienst is speciaal geschreven omtrent 

de lijdenstijd van de Here Jezus. De inspiratie voor de liedkeuze komt uit de 

uitgevoerde  ‘the Passion’ in 

2013 door de Evangelische 

Omroep zelf. Je kunt den-

ken aan nummers als bij-

voorbeeld, zo stil van Bløf of 

zwart wit van Frank Boeijen.  

Nieuwsgierig geworden? 

Kijk en luister dan mee! 

De jeugddienstcommissie 

nodigt u en jou van harte uit 

op zondag 14 maart a.s. om 

10.00 via kerkdienstgemist, kerk: de Baak. 

 

mailto:kindernevendienst@pknhasselt.nl
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Hieperdepiep hoera! Als je jarig bent, hangen er slingers en ballonnen en misschien is zelfs je stoel 

versierd. Er komt visite, die een cadeautje meebrengt voor de jarige en zij krijgen een lekker stukje 

taart met koffie of thee. Vaak denk je al lang van tevoren aan je verjaardag…wat zal je eens vragen? 

En waar zal je eens op trakteren? 

In het afgelopen jaar was een verjaardag vieren heel anders dan we gewend zijn, door het Corona 

virus. Voor veel kinderen in Nederland een teleurstelling; geen visite, trakteren kon niet of moest op 

een heel andere manier. We hopen dat we in de loop van dit jaar weer eens “gewoon” een verjaardag 

kunnen vieren. Maar wat nu als dit ieder jaar zo is? Natuurlijk ben je ieder jaar jarig, maar dat er een 

feestje groot of klein gevierd wordt, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In sommige gezinnen is er 

weinig geld te besteden om van te leven. Geld voor een verjaardag is er dan vaak helemaal niet. Dat 

betekent jarig zijn, zonder cadeau, zonder slingers, zonder taart en andere lekkere dingen en zonder 

trakteren… dat is natuurlijk niet leuk! 

Daarom is er “Stichting Jarige Job”! 

“Stichting Jarige Job” zorgt ervoor dat die kinderen wel hun verjaardag kunnen vieren door ze een 

verjaardagsbox te geven twv €35, met een cadeau, taart en traktaties voor op schooll 

We gaan in deze periode op weg naar Pasen samen hard aan de slag om zoveel mogelijk geld in te 

zamelen voor “Stichting Jarige Job”. De stichting heeft een supermooie spaarkaart die je via deze link 

kunt bestellen: 

https://www.stichtingjarigejob.nl/wat-kun-jij- doen/spaarkaart/. 

Maak daarnaast je eigen ‘Jarige Job’ kleurplaat, die in de kerk komt te hangen. 

Wie weet heb jij wel de mooiste kleurplaat! 

Stuur je kleurplaat voor 4 april naar Lisanne Habers, Landauer 1. 

Jij doet toch ook mee? 

 

 
 
 

Kleurplaat 

Super Job is de held van Stichting Jarige Job, wij helpen kinderen uit 
minderbedeelde gezinnen door het geven van een verjaardagsbox. Hierin 
zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! 
www.stichtingjarigejob.nl 

http://www.stichtingjarigejob.nl/
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Naam..............................................................................Leeftijd…….. jaar 
Adres.................................................................................................... 
Telefoonnr............................................................................................. 
 


