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De oplossing vind je op de volgende pagina.
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Doe je mee?
Graag nodigen we jou uit voor:

Kerstvieringen
Op bladzijde 2 vind je een overzicht  
van de vieringen voor kinderen.
KinderKerk in de Willibrorduskerk
maandag 25 december 16.00 uur
zaterdag 3 februari en 3 maart om 16.00 uur
Eerste H. Communie
Diessen: 8 april, 10.30 uur
Hilvarenbeek: 15 april, 11.00 uur
Voorbereidingsbijeenkomsten: 10 en 31 januari, 
21 februari, 14 maart en 4 april
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Samen Kerstmis vieren
Sydney en haar ouders vinden het heel belangrijk 
dingen samen te doen, zoals het aansteken van een 
kaarsje bij een bezoek aan Maria. 
“Met Kerstmis gaan we samen naar de kerk”, zegt 
Sydney. Ze laat merken de symboliek van het doorge-
ven van het licht perfect te begrijpen. Het geeft een 
goed gevoel om zo bij elkaar te horen. Na de nachtmis 
gaan ze altijd even naar opa en oma voor een heerlijke 
kop chocolademelk. Opa en oma worden al iets ouder en 
kunnen wat moeilijker aan de kerstactiviteiten mee-
doen. Het gezin geeft hun op die manier het gevoel erbij 
te horen en zo toch samen kerst te vieren.  
Op eerste kerstdag lopen ze er ook nog even binnen voor 
koffie of thee. Natuurlijk nemen ze dan wat lekkers mee.  
Thuis is het gezellig in de sfeervolle huiskamer.  
Samen hebben ze er de kerstboom versierd, waaronder 
een prachtige door opa gemaakte stal staat. Voor het 
gezin een prima decor om samen naar een mooie kerst-
film te kijken. Je zou er zo bij willen aanschuiven. 

leerling van basisschool De Driehoek, nam met 14 
andere schoolverlaters deel aan het Vormsel.  
Enthousiast vertelt ze over wat ze meemaakte, en 
over hoe ze thuis Kerstmis viert. 

Vormselvoorbereiding
Een hele middag hebben ze doorgebracht bij Peerke 
Donders in Tilburg. Door het bekijken van een filmpje en 
de duidelijke uitleg die ze in het geboortehuisje kregen, 
steeg de bewondering voor de pater die zoveel voor de 
Surinaamse melaatsen betekend heeft. Ook liepen ze 
de kruisweg. Vooral de mooie beelden vielen haar op en 
ook het verhaal daarachter maakte indruk.
Ze zou het fijn gevonden hebben als er meer bijeen-
komsten waren geweest. Graag had ze wat nader 
kennis gemaakt met haar groepsgenoten, nieuwsgierig 
als ze was naar hun achtergrond en motivatie.

Ook zou ze het fijn gevonden hebben, als moeder bij de 
bijeenkomst aanwezig had kunnen zijn. “Dan had ik er 
nog beter met haar over kunnen praten”, aldus Sydney. 

Vormseldag
Sydney vond het fijn dat ook haar beste vriendin de 
viering bijwoonde, hoewel zij zelf niet gevormd wilde 
worden. Dat ze als vriendin voor Sydney daarbij aan-
wezig wilde zijn, was voor haar heel waardevol.
Natuurlijk werd er na afloop thuis een gezellig feestje 
gevierd, waarbij iedereen aanwezig was die haar lief is.

 
van ons junior
EenEen

Sydney de Wit...,
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Vormelingen 2017 Foto: Frans van Aarle
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Heibel in de kerststal 
Het is bijna Kerstmis. Ivo heeft met zijn vader een 
boom gekocht en samen zullen ze hem optuigen: versie-
ren met licht dat in de ballen weerkaatst.
Terwijl zij daarmee bezig zijn, haalt moeder een grote, 
versleten, kartonnen doos van zolder. Daarin zitten 
de gipsen beeldjes voor de kerststal. “Voorzichtig met 
de beeldjes!” zegt moeder. “Ze zijn al oud en sommige 
hebben zelfs scheuren opgelopen...” Heel zachtjes halen 
Ivo en pa de beeldjes één voor één uit het bruin gewor-
den krantenpapier. 

Herder zoek
En wat blijkt nu? Jozef is een arm en één van de her-
ders zijn hoofd kwijt. Misschien zijn ze bij het opruimen 
van de kerststal te hardhandig ingepakt. Pa zal ze lijmen.
Maar wat erger is: ze tellen een schaapje minder dan 
vorig jaar. Ook één herder is zoek. “Die is het verloren 
schaapje misschien wel zoeken”, zegt moeder lachend.
De volgende dag komt pa met een nieuw herdersbeeldje 
thuis. Het prijsje zit er nog op. Het is goedkoper dan 
het andere want het is van plastic. Ivo mag de herder 
een plaatsje geven in de stal onder de boom. 

Ruzie in de kerststal
De volgende nacht, kerstnacht, droomt Ivo over ruzie 
in de kerststal. De gipsen herders schreeuwen tegen 
de plastic herder dat hij moet ophoepelen. Zij zijn van 
gips en hij is maar van plastic. Hij is anders en hoort 
daar niet thuis. Maar als ze hem beetpakken en de 
stal uit willen zetten, begint het kind in de kribbe te 
huilen. Jozef gaat naar de herders toe en vraagt hun 
eens goed naar Maria te luisteren. Ze zegt: “Ieder-
een is hier welkom; iedereen die van goede wil is, ook 
mensen die anders zijn. God houdt evenveel van gipsen 
als van plastic herders.” De herders geven elkaar 
een hand en als het kind in de kribbe weer glimlacht, 
wordt Ivo wakker door het luiden van de klokken. Het is 
25 december. Kerstmis voor alle mensen van goede wil.

Naar: Cees Remmers, Asjeblief en dank u wel
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Kerstmis, tijd voor elkaar, samen aan tafel
Kersttijd, tijd van vrije dagen en tijd voor elkaar; met 
familie en vrienden samen zijn en vieren. Op een feest 
eten we vaak met anderen. De komende kerstdagen zul 
jij vast ook samen met je familie genieten van een heer-
lijk kerstdiner aan een feestelijk gedekte tafel. Even tijd 
voor elkaar in de drukte van alledag. 

Helpen bij het kerstdiner
Vaak eten we tijdens 
het kerstdiner net wat 
andere dingen dan op 
gewone dagen. Soms 
vinden kinderen die niet 
zo lekker. Hierbij een idee 
voor een voorgerecht 
waar je waarschijnlijk wel 
van houdt: kindercarpaccio.

Wat heb je nodig?
Plakjes vleeswaren of kaas die je lekker vindt.
Uitsteekvormpjes met kerstafbeeldingen.
Gesneden sla en dergelijke voor de aankleding.

Wat ga je doen?
Steek met de vormpjes enkele figuurtjes uit de 
 plakjes vleeswaren of de kaas en leg deze op een bord. 
Leg er wat sla, tomaat of stukjes fruit bij om het 
geheel feestelijk aan te kleden. 

Eet smakelijk! 

•
•
•

•
•

Rebus oplossing
Wij vieren Kerstmis en gaan samen aan tafel

Kleuren en spelen 
Misschien vind je het kerstdiner wel een beetje lang 
duren. Kom dan op 25 december naar KinderKerk in de 
Willibrorduskerk. Daar krijg je een ganzenbordspel in A3-
formaat mee naar huis om als placemat te gebruiken 
op de mooi gedekte kersttafel. Je kunt de plaatjes van 
tevoren nog kleuren. Tussen de gangen van het kerst-
diner door kun je dan samen het spel spelen. Op onze 
website kun je het ganzenbordspel ook downloaden. 


