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Weerbericht:
Het kan vriezen, 
het kan dooien.

Bezorginformatie:
De Adventsbode biedt al 
tweeduizend jaar actueel nieuws. 
Meer weten? Tel 24-25122022 Merry Christmas

Goed nieuws:  
Jezus is geboren!

Als je de QR-code scant 
kun je een  

Kinderkerstverhaal 
lezen.

De redactie van de Advents-
bode kreeg deze week een foto  
toegestuurd van Roy. Er zat een 
bericht bij waarin hij vertelde dat 
hij een prachtig cadeau gekregen 
had. Hij had nooit verwacht dat 
hij dit zou krijgen, zo schreef hij 
aan de redactie. Helaas stond niet 
in het bericht wat voor cadeau het 
precies was en het lukte ons niet 
om met Roy in contact te komen

voor een verdere toelichting. Het 
verhaal van Roy past goed bij  
een Bijbelverhaal dat in deze  
periode veel gelezen wordt.  
Daarin hoort Maria dat God  
haar iets heel bijzonders geeft.  
Wilt u er meer over weten?  
Bezoek dan komende zondag  
een kerk in uw omgeving, dan  
hoort u er vast meer over.

Prachtig cadeau

@www.gelovenisleuk.nl/ontwerp: Alie Holman 

 

Deze kerstviering is tot stand  
gekomen door samenwerking tussen de  
evangelisatiecommissie, de leiding van de  
kindernevendienst van de Tabernakel en de 
leiding van de Kidskerk van de Dorpskerk.
 
Dank aan alle kinderen en medewerkers  
die meegedaan hebben:
 
Albert
Amélie
Anna
Anne
Caitlin
Deborah
Destiny
Dinie
Ellen
Fred
Gerard
Gerda
Henk
Ds. Heslinga
Jan 
Janny
Janny O. 
Karin
Koen

Alle sponsoren: bedankt voor het schenken 
van materialen en jullie inzet bij het mede  
mogelijk maken van dit kerstfeest.

Bijbelvereniging (voorheen De  
Nederlandse Gideons)
 
Dekamarkt Vaassen

Ouwens & Pas Automotive

Bruna Vaassen

 
En alle anonieme sponsoren die hun steentje 
hebben bijgedragen!

Ds. Lavooij
Lauren
Levico
Lisa
Lotte
Lune  
Nina
Martijn
Robert
Rudi
Sijmen
Tineke
Wim 
Yamilla

En allen die niet  
genoemd zijn

kerst      feest        boom bal
kaart     stal        piek kerstbal
lamp     kaars       samen Maria
vrij     groen      rood Jezus
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Geen stille nacht
Een journalist van de Adventsbode is  
gisteravond plotseling gewekt door gezang.  
‘Ik lag net in bed,’ zo vertelt de  
journalist, ‘toen ik plotseling mensen 
hoorde zingen. “Stille nacht,” zongen ze.  
Nou, dat was het dus niet!’
De wakkere journalist is natuurlijk  
meteen op onderzoek uit gegaan. Hij heeft  
vastgesteld dat het kerstfeest is  
aangebroken.
Overal ter wereld wordt vandaag het  
verhaal verteld van de geboorte van Jezus. 
Zijn komst is wereldnieuws, want hij zal 
laten zien hoe God voor de mensen zorgt.
Viert u vandaag ook kerst? Dan wenst de 
redactie van de Adventsbode u een heel 
mooi feest toe, vol licht en vrede!

Geen kerstvakantie
Een dominee vertelde aan 
onze verslaggever dat ze geen  
vakantie heeft, maar juist 
veel tijd nodig heeft om  
kerkdiensten voor te  
bereiden. Ze is nog op zoek naar  
onderwerpen voor de  
kerstpreek. Hebt u ideeën, dan 
kunt u ze inleveren bij de kerk.

Kerstliederen
Dominees en organisten  
roepen mensen in het hele land 
op om alvast te beginnen met 
het oefenen van kerstliederen. 
Ze hopen dat de liederen dit 
jaar extra mooi klinken en  
wijzen erop dat kerstliederen 
ook heel goed thuis gezongen 
kunnen worden.

Natte kleren, toch blij
Er zijn deze week opvallend veel mensen 

met natte kleren gezien. Ze kwamen 
van de rivier en keken vrolijk. Zodra er 

meer bekend is, leest u erover in de 
Adventsbode.

1. Komt allen tezamen
    jubelend van vreugde  
    komt nu, o komt nu 
    naar Bethlehem
    Ziet nu de vorst der 
    eng’len hier geboren
    Komt, laten wij aanbidden
    Komt, laten wij aanbidden
    Komt, laten wij aanbidden 
    die Koning  

4. O Kind, ons geboren 
    liggend in de kribbe
    neem onze liefde 
    in genade aan
    U, die ons liefhebt
    U behoort ons harte
    Komt, laten wij aanbidden
    Komt, laten wij aanbidden
    Komt, laten wij aanbidden
    die Koning 

 

2. De hemelse eng’len  
    riepen eens de herders
    weg van de kudde 
    naar ‘t schamel dak
    Spoeden ook wij ons 
    met eerbied’ge schreden
    Komt, laten wij aanbidden
    Komt, laten wij aanbidden
    Komt, laten wij aanbidden
    die Koning

Komt allen tezamen

Stille nacht, heilige nacht
1. Stille nacht, heilige nacht,
    Davids Zoon, lang verwacht,
    die miljoenen eens zaligen zal,
    wordt geboren in Bethlehems stal,
    Hij, der schepselen Heer,
    Hij, der schepselen Heer.
 
2. Hulploos Kind, heilig Kind,
    dat zo trouw zondaars mint,
    ook voor mij hebt Ge U rijkdom  
    ontzegd, 
    wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
    Leer me U danken daarvoor.
    Leer me U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht,
    vreed’ en heil wordt gebracht,
    aan een wereld, verloren in schuld;
    Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
    Amen, Gode zij eer!

Ere zij God
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge, 
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een  
welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Sterren goed zichtbaar
Weerkundigen verwachten dat er in deze dagen veel sterren te zien zullen zijn. Niet  
alleen in de lucht, maar ook in huizen en gebouwen. Volgens de bekende geleerde  

professor Luchtledig is dit een normaal verschijnsel voor deze tijd van het jaar.

Goed nieuws!
De razende reporter is op stap geweest en  
heeft aan verschillende mensen goed nieuws  
gevraagd. Dit heeft mooie berichten opgeleverd.

Orlando vertelde:
“Lach, leef, geniet, 
heb lief want alles 
komt goed.”
Een mooie  
boodschap om mee 
verder te gaan!

Wenda: “Het is goed 
nieuws dat er veel  
boeken gekocht  
worden. Het is nu  
cadeautijd en een boek 
is een geschikt cadeau. 
Mensen worden er blij 
van.” De redactie is 
het hier helemaal mee 
eens!

‘Magnifiek’ lied
Bewoners van het bergland werden gisteren  
plotseling opgeschrikt door een lied. Het is nog 
niet bekend wie het lied gezongen heeft. Wel  
vertellen meerdere getuigen dat het woord ‘magnifiek’  
voorkwam in het lied. De meeste 
mensen geven aan dat het een mooi 
lied was, alleen een zekere meneer 
P. Lut meent dat hij een valse noot 
gehoord heeft. Toch vond ook hij 
het over het geheel genomen wel 
een mooi lied, zo vertelde hij onze 
redactie.

Zomer in aantocht
De zomer is in aantocht! Maar het duurt nog wel 

een tijdje. Houd de berichten in de gaten.

Goed nieuws: we gaan door!
Ook met Pasen gaan we een musical organiseren (D.V.).

Ben je tussen de 0 en 120 jaar en lijkt het jou ook leuk om mee te doen? Geef je dan snel op! 
Janny van den Berg

06 46 56 43 20


