
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beste jongens en meisjes, 
Beste ouders, 
 
Het einde van het jaar is een periode waarin er heel wat te 
vieren valt. Sinterklaas is in het land en ook begint 28 
november de Adventtijd. 
 
Wat is de Advent? 
 
Advent is tijd waarin we ons voorbereiden op Kerstmis. 
Kerstmis is in de kerk een heel belangrijk feest en dat 
willen we natuurlijk goed vieren.  
Net als bijvoorbeeld je verjaardag thuis, dan ben je vaak 
ook al weken van te voren aan het bedenken wat je voor 
taart en cadeau je zou willen. 
 
De Advent is dan toch wel anders. In de vier weken dat de 
Advent duurt steken we elke zondag een kaars(je) aan, als 
een soort van aftelkalender.  
Maar in de Advent denken we ook na over hoe we de 
verhalen van Jezus in ons leven in praktijk kunnen brengen 
en proberen we ook meer tijd voor God te maken door in 
de Bijbel te lezen en te bidden. 
 
Meestal worden er in de Advent ook acties gehouden zodat 
je kunt delen wat je teveel hebt voor mensen die het 
harder nodig hebben. Hieronder vind je daarover meer 
informatie. 
 
In de kerken van de parochie komt een grote adventskrans 
te staan of te hangen met daarop vier kaarsen. Het is 
natuurlijk ook leuk om er thuis één te maken. Op de 
volgende bladzijde vind je tips hoe je deze kunt maken. 
Ik wens jullie allemaal een fijne Sinterklaastijd en een 
goede voorbereiding op Kerstmis! 
 
Hartelijke groet, 
Marjelein Verhoeven 

Kom in actie! 
 
Van 6 t/m 22 december houden wij een actie voor Super 
Sociaal, de supermarkt voor mensen die (te) weinig geld 
hebben om eten te kopen. 
 
Je kunt langhoudbare levensmiddelen (denk aan soep, 
pasta(saus), rijst, thee, koffie, melk, ranjasiroop, 
knakworst) inleveren in de kratten in de Mariakapel in de 
St. Luciakerk en de St. Trudokerk. 
Ook kerstpakketten zijn welkom (met uitzondering van 
alcoholhoudende dranken en bederfelijke levensmiddelen) 

Liedje: Advent is kijken naar wat 
komt 

 

Advent is kijken naar wat komt, 
hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de 
nacht, 
omdat je iets van God verwacht, 
een wereld waar het licht is. 

Advent is kijken naar wat komt, 
zoals toen, lang geleden. 
Er werd een kind van God 
verwacht, 
een kind van licht, een kind vol 
kracht, 
een kind dat zorgt voor vrede. 

Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven hopen. 
Het kerstkind is een nieuw 
begin. 
We slaan een weg van vrede is. 
Die moet je verder lopen. 

Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven dromen, 
is licht zien in de duisternis, 
geloven dat God met ons is 
en dat zijn rijk zal komen. 

 

 

Je kunt hier het liedje luisteren: 
https://www.youtube.com/watch
?v=zI8pcILspLo  

 

 

 



 

Adventskrans maken 

Nodig: 
krans van riet of van piepschuim 
dennengroen 
vier kaarsenhouders of waxinelichthoudertjes  
ijzerdraad of ijzerkrammetjes 
ijzerdraad kniptangetje 
paars en wit (voor kerst) en evt. roze lint 
 

NB de ervaring leert dat de kaarsenhouders 
(verkrijgbaar bij bijv. tuincentrum of Action) 
nog het moeilijkst te vinden zijn. Pas de krans 
eventueel aan aan het soort houdertje dat u 
kunt vinden.  

 

Bekleed de krans met groen. Versier de krans 
vervolgens met het paarse lint. Paars is de kleur 
van de inkeer, die kleur zien de kinderen in de 
Advent overal, ook in de kerk . 
Zet de vier kaarsenhouders op hun plek. 
Voor de derde kaars kan een roze strik gebruikt 
worden of een roze kaarsje. De derde zondag 
van de Advent is namelijk zondag Laetare, 
verheugt u. In de liturgische kleuren mengen 
paars en wit zich dan tot roze. 

 

 

Hoe kun je je nog meer voorbereiden op 
Kerstmis? 
 
Samen met je ouders bij het aansteken 
van de kaars een liedje zingen 
(voorbeeld die op de voorkant) een 
gebed bidden (hieronder een voorbeeld), 
je kunt daar ook een gebed in je eigen 
woorden toevoegen en als afsluiting een 
Onze Vader bidden.  
 
Goede God, 
Wij zijn weer blij met deze nieuwe 
dag; 
we staan aan het begin van een 
nieuw kerkelijk jaar. 
Het is weer fijn om bij elkaar te zijn, 
om elkaar weer te zien. 
Wij geven elkaar een hand 
en zeggen goede morgen! 
Wij bidden dat het ook voor andere 
kinderen 
een goede morgen zal zijn. 
Dat zij ook mogen uitkijken naar 
Kerstmis, 
het feest van de geboorte van Jezus, 
uw Zoon. 
Amen. 
 
Je kunt ook samen op zondagmorgen 
naar de kerk komen of via de 
livestream kijken via onze website 
www.damiaanhelmond.nl  
 
Je kunt voor suggesties ook kijken op 
www.kinderwoorddienst.nl  
 
Maak er samen een mooie tijd van! 

 

Adventskrans deel 2 
 
Mocht je nu thuis geen krans hebben of 
niet zoveel groen in de tuin, maar 
misschien wel een mooie schaal, kun je 
die ook versieren met vier kaarsjes (op 
batterijen) en groen. Of knutsel zelf iets 
moois in elkaar. 
 
Als je je adventskrans wil laten zegenen, 
neem ‘m dan mee naar één van de 
vieringen in de parochie en vraag na de 
viering aan de pastoor of hij de 
Adventskrans wil zegenen. 
  
 


