
Beste kinderen, 
De nieuwsbrief ziet er nu alweer anders uit! Dat hebben we gedaan omdat je 
op het papier niet goed kon tekenen. Hopelijk lukt het nu wel!  

We hopen dat je ook lekker gaat knutselen met deze brief: zet je schaar er 
maar in om de puzzelstukken eruit te halen! In elke brief zitten er een paar. Als 
je ze allemaal bewaart en er een puzzel van maakt en inlevert tijdens het 
volgende Geloofsfeest op 29 juni 2019 krijg je een cadeau! De 
adventskalender is om op te hangen en elke dag een vakje in te kleuren. 
Scheur ‘m er maar uit, dan weet jij precies wanneer het Kerst is! 

Veel lees- en knutselplezier,  
Diaken Egbert, Ineke, Kapelaan Jochem en Brechje 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Dit keer zitten er drie puzzelstukken in de nieuwsbrief om 
uit te knippen: het rode plaatje bestaat al uit twee stukken.

Adventskalender 

Stel, Koning Willem-Alexander komt op jouw school. Daar zouden alle klassen zich 
maandenlang goed op voorbereiden! De 
kinderen zouden dansjes en toneelstukjes 
in elkaar zetten en de hele school versieren.  
  
Met Kerst verwachten we een hemelse 
Koning: Jezus. In de Adventstijd maken we 
onszelf klaar voor Zijn komst! Dat doen we 
in vier zondagen.  

We halen in die weken de bezem door ons 
hart en maken het schoon: we vragen 
vergeving voor wat we fout gedaan 
hebben. We denken extra aan anderen, 
bidden meer - dat is praten met God- en we 
horen in de lezingen in de kerk hoe God de 
wereld heeft voorbereid op de komst van 
Zijn Zoon naar de aarde.  

Op de achterkant vind je een 
adventskalender: die kun je ophangen op je 
kamer en het eerste vakje inkleuren op zondag 2 december. Dan kan het aftellen tot Kerstmis 
beginnen! 
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Ken je het ‘Koffertje van Samuel’ al? In deze koffer vind je verrassingen die je helpen om te 
luisteren naar wat God wil zeggen!  
Het koffertje kan een week bij jullie thuis komen logeren en reist 
dan door naar de volgende familie. Zou je het leuk vinden als 
het koffertje bij jou thuiskomt? Kijk dan met je ouders op de 
website: www.koffertjevansamuel.nl. Via deze site kun je het 
koffertje bij jullie thuis uitnodigen! 

ANNELOES (9 JAAR) VRAAGT AAN KAPELAAN JOCHEM:  
"Waarom heet de tijd vóór Kerst ‘Advent'?" 
Advent (adventus) is Latijn (Latijn is de taal van de kerk) voor ‘aankomst’ of ‘komst’. Advent is dus 
een tijd die uitkijkt naar de komst van Jezus, een blijde verwachting! Met Kerstmis vieren we 
namelijk de geboorte van Jezus, de zoon van God. Tijdens de vier zondagen van de Advent 
bereiden we ons hierop voor. Ook jij kunt je voorbereiden! Je kunt bijvoorbeeld een mooie 
adventskrans maken, met voor iedere week een kaars. Of de Adventskalender invullen, waarmee 
je kunt aftellen tot aan Kerstmis.  
  
Wist je dat? 
Wist je dat de kleur in de kerk met Advent paars is? De kleur is paars, niet omdat we verdrietig zijn, 
maar omdat we ons goed willen voorbereiden. Op de derde zondag van de Advent is de 
kleur roze! Het witte licht van Kerstmis (Jezus is het Licht van de wereld) vermengt zich al 
met de paarse kleur. Op deze zondag mag je met het Jezus-beeldje van de 
kerstkribbe naar de kerk komen om het te laten zegenen.  
  
Ik wens je een goede voorbereiding toe, laten we Jezus met open armen en 
van harte ontvangen! 
  
Kapelaan Jochem 
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ADVENTSKALENDER 


