
Corona  

 Mijn beide dochters zijn geboren in China. We hebben een goed contact met de 

biologische ouders van onze jongste. Door hen wisten we al vroeg van het virus en hoe ernstig 

de situatie was. De familie moest drie maanden lang binnen blijven in een kleine flat zonder 

balkon. Alleen met toestemming van het wijkhoofd mocht er af en toe één (koortsvrij) lid van het 

gezin naar buiten om boodschappen te doen. Zelf stond ik er niet bij stil dat dit virus ook weleens 

ons zou kunnen bereiken. China was zo ver weg. Natuurlijk een naïeve gedachte, want doordat 

mensen reizen over de hele wereld, is niets meer echt ver weg. Ineens was corona ook onder 

ons en legde het dagelijks leven plat. Voor mij had dit tot gevolg dat al mijn opdrachten werden 

afgezegd. Inkomsten vielen weg. Overleg en scholing ging zoveel mogelijk online.Een bijzondere 

tijd, ik ben er nog niet over uit wat het mij heeft gebracht. Wat ik wel weet is dat ik het enorm heb 

gemist, het vertellen van verhalen! 

 

 

 

In september hoop ik de draad weer te kunnen oppakken. Mijn 

eerste vertelling is in Hoogeveen voor de vrouwengroep 

Passage. In mijn voorstelling LEF! vertel ik verhalen over 

Hagar, Tamar en Ruth. Vrouwen die de moed hadden om de 

stem van hun hart te volgen.  

https://peterinekooijmans.nl/vertelvoorstellingen/lef 

 

Deze verhalen zijn trouwens ook geschikt om afzonderlijk te 

vertellen in een kerkdienst. Zeker wanneer u de kerkdienst opneemt is het voor de mensen thuis 

aansprekend om naar een verhaal te kijken en te luisteren. Bent u geïnteresseerd, neem dan 

gerust contact op: 

 

Peterine Kooijmans 

06  48794034/0528 785990 

U kunt ook een kijkje nemen op mijn website: 

https://peterinekooijmans.nl  

 

Kerst! 

Kerkelijke feestdagen zijn dagen die bij uitstek geschikt zijn om verhalen te vertellen. Pasen, 

Hemelvaart en Pinksteren hebben we achter de rug. Het waren feestdagen die niemand had 

gedacht dat we die ooit zo zouden vieren. 

Velen van u denken natuurlijk ook al na over Kerst. Misschien vieren we dat niet als vanouds, 

maar hopenlijk wel samen. Ik beschik in ieder geval over een veelzijdig en ruim kerstrepertoire en 

kom graag bij u vertellen. 

In januari van dit jaar gaf ik een lectorentraining in één van PKN-kerken 

van Wildervank. Twee avonden van ieder anderhalf á twee uur. We hebben 

o.a. aandacht besteed aan gebruik van klemtoon, kijken in de ruimte, 

beeldend lezen. Na afloop enthousiaste deelnemers die aangaven meer 

zelfvertrouwen te hebben gekregen. Deze training is natuurlijk niet alleen 

maar geschikt voor lectoren maar voor iedereen die in het openbaar wel eens wat moet lezen of 

vertellen. Heeft u belangstelling? Neem dan gerust vrijblijvend contact op. 

 

 

 

 

 

 

https://verhalenverteller.email-provider.nl/link/qqyhfyeqvm/h8yeuh60tx/f2ybdt28nr/gtohljblhy/291y7hjq8n
https://verhalenverteller.email-provider.nl/link/qqyhfyeqvm/h8yeuh60tx/opfv1xsu4e/gtohljblhy/291y7hjq8n

