
 

 

•  Advents-kalender: In deze cadeautas zit een adventskalender in 

de vorm van een slinger. Hang deze slinger op in je huis, met eerst alle 
data aan de voorkant. Vanaf de eerste adventszondag draai je elke dag 
een kaart om, en zo leef je toe naar Kerst. Op elke kaart staat iets anders, 
bv een (bijbel-) tekst, lied, opdracht, challenge, bijbelstudie, etc. 

•  Advents-ster: In de cadeautas zit ook een ster met een lichtje. Hang 

deze ster op op een opvallende plek, zodat in het hele dorp zichtbaar is wie er 
meedoen aan dit project. Dit geeft een gevoel van saamhorigheid! En zo kan 
iedereen het zien: het is advent, we zijn op weg naar Kerst! 

•  Adventszondagen: Dit adventsproject is gebaseerd op het 

adventsproject van Kind Op Zondag. Elke adventszondag gebruiken we dit 
materiaal in de eredienst en in de kindernevendienst. De thema’s staan ook 
uitgewerkt op de slinger, zodat je thuis mee kan lezen en erover na kan denken. 
Ook het kaarsengedichtje, dat in de kerk wordt voorgelezen, staat elke 
adventszondag op de slinger.  

•  Boekjes: Voor de kinderen zit in de cadeautas een thuiswerkboekje, die bij 

dit adventsproject hoort. Voor de gemeenteleden van 80+ is er een dagboekje 
en kerstbakje toegevoegd, zoals zij die elk jaar ontvangen vanuit de kerk. Voor de 
volwassenen is het boekje “Dankbaar leven” toegevoegd als vervolg op dit 
project. 

•  Goed-nieuws-berichten: Bij dit project gaan we op zoek naar 

goed-nieuws-berichten uit onze gemeente. Op de slinger staat regelmatig een 
oproep om iets te delen met elkaar. We hopen dat jullie daar ook allemaal gebruik 
van zullen maken, zodat we veel positief  nieuws kunnen laten zien middels een 
filmpje in de kerkdiensten. Zo kunnen wel elkaar bemoedigen en blij maken in 
deze rare, donkere (corona)tijd. Als je ons iets toestuurt, gaan wij er dan ook 
vanuit dat we dit mogen gebruiken om met elkaar te delen. Graag alle goed-
nieuws-berichten, foto’s, filmpjes en vragen over het project mailen naar:  

hetbestenieuwstenboer@gmail.com 
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