
 

 

 

Kalender voor advents- en kersttijd 



Kalender voor de advents- en kersttijd 

 

Beste lezer, 

Binnenkort begint de adventsperiode en de kersttijd. In de adventsperiode bereiden we ons voor om de komst van Jezus in ons 

hart, in ons leven, in ons midden. In de vier weken voor Kerstmis ontsteken we elk weekend een kaars, elke week een beetje meer 

licht om met Kerstmis, het echte ‘Licht‘ in onze wereld, Jezus, te ontvangen. Om vervolgens dit licht uit te dragen in ons leven. 

Om u, om jou te helpen om je voor te bereiden op Kerstmis en de kerstperiode erna hebben we als H. Pancratius parochie deze 

kalender ontwikkeld. 

Voor elke dag is er een bezinnend moment. Soms is dit een tekst of een gedachte, een gedicht, een bezinnend woord, een 

opdracht, een knutselwerkje voor de kinderen of een lekker recept dat gemaakt kan worden. 

Met deze kalender hopen we eenieder in deze zo onzekere tijd een hart onder de riem te steken. Met deze kalender willen we 

onze betrokkenheid tonen en u/jou laten weten dat we u/jou niet vergeten. 

Wij wensen u/jou een gezegende advents- en kersttijd toe. 

Hartelijke groeten, pastoraal team H. Pancratius parochie 

Pastoor Casper Pikkemaat 

Diaken Bert Huitink 

Pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg 

Pastoraal werker Christianne Saris 



  

De adventskrans, wat is de betekenis ervan? 
 
De ronde vorm van de adventskrans verwijst 
naar God zelf, Hij is er altijd geweest en zal er  
altijd zijn. Hij is oneindig en ook zijn Liefde is  
oneindig. De vier kaarsen verwijzen naar de  
vier zondagen  van de Advent. Iedere zondag  
mag er weer een volgende kaars aan. Jezus  
heeft zelf gezegd: 'Ik ben het licht van de wereld.  
Dit Licht, Jezus, komt steeds dichterbij naarmate  
we het kerstfeest naderen. De adventskrans  is een teken van hoop, dat niet de 
duisternis en de dood, maar licht en leven zullen overwinnen. Gods Zoon is immers 
voor ons mens geworden. De krans is gemaakt van dennengroen. De altijd groene 
den staat voor de hoop en Gods trouw.  De krans in de kerk heeft paarse linten. 
Deze kleur nodigt uit om je te bezinnen, om even stil te staan in de drukte van het 
leven en je hart weer opnieuw voor God open te stellen.  

 
 

 

  

Weest waakzaam 
 

Waak over je gedachten, straks worden ze je woorden. 
Waak over je woorden, straks worden ze je daden. 

Waak over je daden, straks worden ze je gewoonten. 
Waak over je gewoonten, straks worden ze je karakter. 
Waak over je karakter, straks wordt het je bestemming. 

Anoniem 

Eén kaarsje, een kaarsje, één vlammetje gaat aan. 

 Maak plaats in je kamer, want Kerstmis komt eraan. 

 Het eerste lichtje brandt al, het zegt: let nu goed op. 

 Want over drie, vier weken, dan is er nieuws van God! 



KERSTKOEKJES BAKKEN 
 
DIT HEB JE NODIG: 
200 g bloem 
¼ tl zout 
1 ei 
100 g witte basterdsuiker 
150 g koele boter,  
           in blokjes gesneden 
1 tl citroensap 
2 el gewone suiker 
2 el geschaafde amandelen 
 
 
ZO GA JE TE WERK: 
Zeef de bloem en het zout boven een kom. Scheid het ei. 
Voeg de helft van de eidooier toe aan de bloem, samen met de suiker,  
de boter en het citroensap. Kneed de ingrediënten met een koele hand  
snel tot een samenhangend deeg. 
Verpak het deeg in huishoudfolie en leg het minimaal een half uur te 
rusten  
in de koelkast. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad,                    
tot een dikte van 3 à 4 millimeter. 
Steek er met een koekjessteker bloemetjes uit en maak met een klein  
rond vormpje (bijvoorbeeld een spuitmondje) een gaatje in het midden. 
Leg de koekjes op enige afstand van elkaar op een met bakpapier  
beklede bakplaat. 
Kluts het restant van de dooier met het eiwit en bestrijk de koekjes  
hier licht mee. 
Bestrooi de koekjes met wat gewone suiker en het amandelschaafsel. 
Bak de koekjes goudbruin in een op 175 graden voorverwarmde oven.                          
Dit duurt zo’n vijftien tot twintig minuten.  
Laat de koekjes vijf minuten rusten op de bakplaat en laat ze verder 
afkoelen op een rooster.  
 

 

Een glimlach 
 
Het kost niets en is veel waard. 
Het maakt de ontvanger rijker zonder dat het de gever armer maakt. 
Het duurt kort als een bliksemflits  
maar blijft vaak  voor altijd in de herinnering. 
Niemand is zo rijk dat hij zonder kan en niemand is zo arm  
dat hij het zich niet kan veroorloven. 
Het brengt geluk in huis, kweekt goodwill in zaken en is het teken van vriendschap. 
Het geeft vermoeiden kracht, beurt de neerslachtigen op, 
troost de bedroefden en is het beste middel tegen ergernis. 
Het kan niet worden gekocht of afgebedeld, geleend of gestolen, 
omdat het alleen waarde heeft wanneer het geschonken wordt. 
Wat is het? 

Een glimlach                                                                                                               

Uit: Woorden als mensen: uitgeverij muurkranten. 

 

 

 
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 dromen. 
Het Kerstkind is een nieuw begin, 

we slaan een weg van vrede in, 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. 



 

Midwinterhoornblazen 
 

Op 18 december 1949 was er in Twente voor het eerst sprake van  
georganiseerd blazen op de midwinterhoorn. 
De midwinterhoorn is een grote, licht gebogen, houten hoorn met een lengte  
tussen de 120 en 150 centimeter. De hoorn wordt vanaf de eerste zondag van    

   Advent geblazen om de komst van het kerstkind aan te kondigen.  
  Met Driekoningen, op 6 januari, wordt er afgeblazen en worden de hoorns weer  
  opgeborgen. Voor de melodie bestaat een soort standaard, die in Twente  
  n’oal’n roop genoemd wordt. De midwinterhoorn wordt altijd solo geblazen  
  en het geluid is wel vijf tot acht kilometer ver te horen.  
 

 

4 december 
 
 Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat zondag aan. 

 Maak plaats in je leven, want Kerstmis komt eraan. 

 Het tweede lichtje gaat straks branden, het zegt: wees maar niet bang. 

 Het duurt nog maar drie weken, de nacht duurt niet meer lang! 



 

De legende van Sint Nicolaas 
 

Er was eens een rijke koopman. Hij had allerlei tegenslagen te verduren gehad  
   waardoor hij arm was geworden. Hij had drie dochters die de leeftijd bereikt  

hadden om te gaan trouwen. Vroeger nam de bruid de bruidsschat mee naar  
de bruidegom. Die bruidsschat kreeg zij van haar vader. Maar de arme koopman  
had helemaal geen geld en bezittingen meer. De dochters zouden daardoor  

   ongehuwd blijven en als werkster bij andere families door het leven moeten gaan.   
   Dit bericht kwam bij Nicolaas terecht. Hij besloot op een nacht drie zakjes met  

geld door het raam naar binnen te gooien. Een van de zakjes kwam terecht in  
een schoen die onder het raam stond. De andere twee belandden op de grond.  
De koopman kon nu zijn drie dochters laten trouwen. Maar het verklaart ook     

   waarom Sint Nicolaas kleine cadeautjes in de schoenen van kinderen stopt en  
waar de zakjes met chocolademunten vandaan komen. 

 

 
 

Onbevlekte Ontvangenis van Maria 
 
Het dogma van de Onbevlekte  
Ontvangenis van Maria leert dat de  
moeder van Jezus nooit  
deel heeft gehad aan de erfzonde.  
Vanaf haar verwekking was Maria – 
 'vol van genade' - geheel heilig.  
Door Gods genade is de Maagd  
Maria heel haar leven lang vrij van  
iedere persoonlijke zonde gebleven. 

 

 

Aanstekelijk 
 
Een vonk in mij! Iemand sprak mij aan, 
iemand nodigde mij uit, iemand zag mijn gedrevenheid, 
iemand had mijn vrijwilligheid nodig, 
iemand zag mijn talenten, iemand respecteerde mijn grenzen. 
 
Een vonk aanstekelijk! Daarna sprak ik dankbaar 
iemand anders aan, zei ik op mijn beurt tegen iemand 
dat ik haar en hem nodig had. 
 
Een vonk met velen! Zo onbegrijpelijk diep, 
zo onweerstaanbaar vurig, aangewakkerd door waardering,  
door nooit vanzelfsprekendheid, door moedig doordoen, 
ook vandaag! 

                                                                                   Auteur onbekend 

 



  

Internationale dag van de  
  Mensenrechten 

 
10 december is de Internationale Dag van de  
Mensenrechten. Het is de dag dat in 1948 de  
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens  
werd aangenomen door de Verenigde Naties.  
 
Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder  
mens. Ze beschermen ons tegen de macht van de  
staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid  
kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije  
mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven  
je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet  
en internationale verdragen. 

 

 
 

Knip de ster uit. Je mag de ster versieren  

en er een mooie wens op schrijven.  

Wat wens jij de ander met Kerst?  

Of wat is jou wens voor het nieuwe jaar?   

Dit kun je ook doen voor je papa, mama, broertje, 

zusje of nog iemand anders. Hang de versierde ster in 

de kerstboom of geef deze weg. 

Advent 

Wachten  

Tot je geroepen wordt  

om te getuigen van je geloof… 

 

Wachten  

Tot de Geest, de hoop die in 

je leeft voor niets meer wil buigen… 

Wachten  

 

Tot je je angst hebt omgezet in vrede… 

 

Wachten  

tot je beseft dat alleen liefde ertoe doet 

Alles 
komt  

op  

tijd  

voor  

hij  

die  

wachten 

kan 



 

Voedselzekerheid vermindert  
Schooluitval in Malawi 
 
In deze adventstijd waar we ons  
voorbereiden op de geboorte van Jezus,  
willen we ons inzetten voor de kinderen  
in Malawi. De voedselvoorziening in  
Malawi staat onder druk. Door  
overstromingen en periodes van droogte  
gaan oogsten steeds vaker verloren.  
Vooral bij kinderen van alleenstaande  
moeders leidt gebrek aan eten tot  
schooluitval. Met steun van deze Adventsactie krijgen gezinnen hulp bij het 
verbeteren van voedselzekerheid. Het geld wordt besteed aan landbouwtrainingen, 
startpakketten en het opzetten van spaar- en leengroepen. Laten we kinderen hoop 
geven op een goede toekomst. Zie www.hpancratius.nl  

 

 

 
 

 

Cubaanse bananentaart 
Ingrediënten:  
50 gram boter, 50 gram rietsuiker 
3 stevige bananen'9 plakjes diepvriesbladerdeeg 
100 gram mascarpone 
Vorm met een vaste bodem 22 cm doorsnede 

Verwarm de boter met de suiker tot deze is opgelost en laat de saus op lage stand 
karamelliseren tot een donkerbruine kleur. Roer ondertussen niet in de saus.  
Giet de karamel in de taartvorm en laat het even afkoelen. Verwarm de oven op 
200 graden. Pel de bananen, snijd ze in dikke langwerpige, schuine plakken.  
Leg de bananenplakken in een waaiervorm  op de karamel. Vorm een vierkante  
lap van de bladerdeeg op het werkblad en duw de randen goed op elkaar. Leg de 
lap over de bananen en knip de randen rondom bij, maar ruim genoeg om het 
deeg naar binnen te duwen. Bak de taart in circa 25 minuten goudbruin. Klop de 
mascarpone los en verdeel over de taart.  
Eet smakelijk! 

Gebed 

God van het licht,  

In deze Advent groeien we toe naar uw licht. 

We kijken er naar uit. Het komt naar ons toe. 

Johannes de Doper getuigt van dit licht. 

Hij kijkt in de toekomst. Hij kondigt uw Licht aan.  

Heer, leer luister naar mijn bidden. 

Maak het stil in mij. 

Vervul mij van uw aanwezigheid. 

Vervul mij van uw licht. 

Zodat ook ik toekomst kan maken. 

Voor mijzelf en voor anderen. 

Laat me ontdekken dat U tot ons komt in mensen. 

Amen.                                                   
                                                                  uit: Bidbytes9/96-897, KRO/RKK 

Een kaarsje, een 

kaarsje, een 

vlammetje gaat aan. 

Maak plaats in de 

wereld, want Kerstmis 

komt eraan. 

Het derde lichtje 

brandt al, het zegt: 

blijf wakker, hoor. 

Het duurt nog maar 

twee weken,  
het grote feest  

gaat door! 

Zondag 13 december 

Elk jaar, op de 2de zondag van 

december, is het Wereldlichtjesdag.  

Er worden op die dag wereldwijd,  

om 19.00 uur kaarsjes aangestoken voor 

overleden kinderen. Er wordt stilgestaan 

bij alle kinderen, die op welke leeftijd en 

om welke reden dan ook, zijn overleden. 

Door de verschillende tijdzones ontstaat 

er vierentwintig uur een symbolisch lint 

van licht. Voor de 2e keer wordt op  

13 december in de H. Pancratius basiliek 

in Tubbergen Wereldlichtjesdag 

georganiseerd. Voor actuele informatie 

zie www.hpancratius.nl  

                                             Wereldlichtjesdag 

http://www.hpancratius.nl/
http://www.hpancratius.nl/


SNEEUWPOP EN KERSTENGEL 
 
 

 
 

 

BEZINNING ADVENT 

 

Een dagje zon in deze tijd van het jaar  

dat is mooi meegenomen.  

Het is vaak hooguit één dagjé,  

want tegen een uur of vijf is het al bijna donker.  

Op sommige dagen wordt het zelfs nauwelijks licht.  

Wij willen nog al eens meegaan 

 in de donkere dagen waar we nu inzitten.  

Als het zo donker is dan voel je het leven  

nog beter dan anders,  

vooral teleurstellingen van je eigen leven. 

  

Het lijkt erop dat er minder licht is in ons dagelijks bestaan.  

Aan deze schemeringen van het leven proberen  

we te ontsnappen: tot Kerstmis is er steeds minder daglicht.  

Dus wat doen we…….er worden kaarsjes ingekocht  

en lampjes en lampionnetjes voor binnen en buiten,  

want we binden de strijd aan met de schemer  

en ons leven waarin we midden in zitten. 

 

Kan een mens zelf ook het licht zijn? 

Licht op weg naar Kerstmis? 

 

Goed maken wat scheef is gegaan…..licht zijn, 

Inzetten waar de ander je nodig heeft…..licht zijn, 

Positief in het leven staan…..licht zijn, 

Geloof in het leven doorgeven…..licht zijn, 

God laten stralen…..licht zijn. 

 

Laten we het licht niet alleen inkopen, 

laten we zelf ook dat licht van de Advent zijn. 

Print dit werkblad uit en laat 

de kinderen hem mooi 

inkleuren. 

 

 

Knip dan de sneeuwpop                  

en de kerstengel uit                               

en vouw ze rond                             

en plak de uiteinden                      

over elkaar heen.  

 

 

Dit werkje kan al door zeer 

kleine kinderen gemaakt 

worden alleen kunnen ze 

misschien wat hulp nodig 

hebben bij het uitknippen. 



 

Als vonk begonnen  
   
Er is een steen verlegd  
De berg nog niet verschoven  
Een pad is aangelopen  
En vrede is er wel  
Maar lang niet overal  
En liefde is in tel  
Maar nog niet bovenal  
   
Elk hoog en laaiend vuur  
Is ooit als vonk begonnen  
   
Jan van Opbergen  
( uit “Op weg naar Kerstmis ”   
uitgeverij Abdij van Berne -Heeswijk- 2010) 

 

Advent 
 
Wie verwacht, wordt stil, keert in zichzelf.  
Neemt al het buiten mee naar binnen. 
Voor wie verwacht spreekt de stilte. 
Wordt openbaar wat is verborgen. 
 
Advent is tegemoet gaan en welkom heten. 
Aankloppen en opendoen, vragen en antwoord geven, 
Zoeken en gezocht worden, waakzaam en in verwachting zijn. 
 
Advent is uitzien naar die nog niet is, wachten op die wordt verwacht 
en de weg vermoeden waarlangs Hij komt. 
Beter weten, helder zien, dat in het leven dat wij delen  
In het groot en klein gebeuren, God wordt geboren. 

  

Dienstbaar zoals Maria 

Ons wachten en verwachten worden beloond  
met steeds iets meer licht.  
Alle kaarsjes van de adventskrans zijn ontstoken. 
En dus is de komst van het grote Licht, Jezus heel nabij.  
Zoals Maria wil ik mij laten bewegen door de liefde van  
God. Ik open gewoon mijn handen. Het zijn handen van  
eenvoud en beschikbaarheid. Ik strek mijn handen uit.  
Het zijn handen van verwondering en vertrouwen.  
Ik leg mijn handen op mijn hart. Het zijn handen van  
ontvankelijkheid en stilte. Ik reik mijn handen naar  
de hemel. Het zijn handen van lof en bewondering.  
Kijk, mijn handen! Het zijn handen van  
dienstbaarheid en behulpzaamheid.  
Maria, ik overdenk je leven. 
Maria, ik probeer in dienstbaarheid je na te volgen. 

 

Churchquiz in kerstsfeer 

Zaterdagavond 19 december om 20.30 uur 

zal er opnieuw een churchquiz 

georganiseerd worden voor alle leden en 

belangstellenden van onze Pancratius 

Parochie. Dit vanwege de vele positieve 

reacties op de quiz in het jubileumweekend. 

Maar ook om het gevoel van verbondenheid 

vast te houden met elkaar in deze moeilijke 

tijd, waarin we nauwelijks samen kunnen 

komen. De quiz zal dit keer plaatsvinden in 

de kerk van Geesteren met medewerking 

van koor Cantare. Uiteraard zijn er weer 

prijzen te winnen! Doet u ook mee? Van 

harte uitgenodigd!  

Een kaarsje, een 

kaarsje, een 

vlammetje gaat aan. 

 Maak plaats voor het 

Kindje, want Kerstmis 

komt eraan. 

 Het vierde lichtje 

brandt al, de krans is 

vol van licht. 

 En over een paar 

dagen krijgt God een 

nieuw gezicht! 



   

  

LENTE CURD SCHAAPJES 

Deze schaapjes zijn leuk om te  

maken met kinderen! Smullen  

met heerlijk frisse smaken. 

Basis: 

300 gram bloem,  

200 gram boter, 

100 gram suiker, snuf zout 

Een scheutje vanille essence 

Italiaans schuim: 4 eiwitten, 300 gram suiker, 80 milliliter water 

Samenstellen: lemon curd, wit fondant, zwart fondant 

• Verwarm de oven voor op 180 graden. 
• Maak van alle ingrediënten, behalve de lemoncurd, een deeg. 
• Maak kleine schaaltjes in een ingevette muffinvorm. 
• Afbakken in 20 minuten. 
• Haal ze eventueel na 15 minuten uit de vorm om droog te bakken. 
• Maak een vulling met de curd. Je kunt deze kant-en-klaar kopen, of 

een recept op internet zoeken. 
 

Italiaans schuim: 

• Kook water met suiker tot 121 graden celsius. 
• Klop hiervoor de eiwitten op tot een schuim. 
• Voeg het gekookte suikerwater langzaam toe aan het schuim,                                     

 terwijl de mixer draait. Het schuim wordt nu mooi en dik  
 en dat laat je nog 5-10 koel draaien op een lagere stand. 

 

Samenstellen: 

• Maak van fondant een klein schapenhoofdje en plaats dit net over 
de rand  van het bakje. 

• Vul met lemoncurd, deze kun je kant en klaar kopen. 
• Spuit met een spuitzak het Italiaanse schuim tot een mooi 

schapenlichaam. 



  

Kerststal 

Moge je deze kerst en het volgend jaar een beetje gelijken op de figuren  
uit de kerststal. 
Een beetje op Maria, ingaand op Gods aanbod om lief te hebben, steeds    

   dienstbaar aan anderen... 
Een beetje op Jozef, dat je iets mag hebben van de bescheidenheid  
en de trouw waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen... 
Een beetje op de engelen, boodschappers van goed nieuws, van vrede,  
vreugde en geluk...  
Een beetje op de herders, die hun schapen leiden en beschermen... 
Een beetje op de ezel, één en al oor, luisterbereid en veel verdragend: Moge je  
ook iets hebben van zijn koppige trouw om door te zetten op de goede weg.... 
Een beetje op de os, het dier dat trekt, want trekkers zijn er nodig, voortrekkers  
en spoortrekkers... 
En veel, heel veel op het Kind, dat ook in jou iets mag doorstralen van het echte    

   leven en dat jouw liefde onweerstaanbaar wordt, iedereen verwarmend. 
 

 

Kerstmis 
  
Er is een Kind geboren, eenvoudig in een stal 
Dat Kind kwam vrede brengen, voor mensen overal 
De engelen zongen vrolijk, een wonder is geschied 
Gods Kind kwam voor een wereld, vol zorgen en verdriet. 
Dat kleine Koningskindje, vroeg om een kerstgeschenk, 
Dat ik niet voor mezelf leef, maar ook aan anderen denk 
Waar mensen samen komen en goed zijn voor elkaar,  
Daar is het áltijd kerstfeest op elke dag van het jaar.  

 
 

DIT LIED IS  GESCHREVEN VOOR DE KERSTCAMPAGNE  
uit 2018 van Kerk in Actie 
 
Zie de wereld om ons heen 

Zie de leugen die regeert 

Zie de ongeleide leiders 

Zie hun volk dat crepeert 

en zie de oorlog die maar doorgaat 

ook al is ze ver van hier 

Onze wereld is te klein 

om het niet te willen zien  

 

Ik stak mijn kop onder de grond 

maar de haan die bleef maar kraaien 

Alsof hij zei je moet iets doen 

om een verschil te kunnen maken 

Je kunt verdrinken in cynisme 

alsof het toch niets uit kan halen 

maar in de verte schijnt een ster 

die de richting kan bepalen  

 

En Hij geeft licht 

geeft Licht 

voor een uitweg in het donker 

voor wat er vaak niet is 

Dus geef licht  

Geef alles wat je hebt 

Geef de liefde een gezicht 

 

Stef Bos  

“Juist mensen die in het duister zitten, laten je zien waar je het licht                     

 kunt vinden”, motiveerde hij zijn woordkeus.  

                                Vier kaarsen, vier kaarsen, waar een verhaal aan zit. 

                                De cirkel is gesloten, het paarse lint wordt wit. 

                                Een Kindje wordt geboren, een nieuwe tijd breekt aan. 

                                Gods woord zal als een licht door onze wereld gaan! 



  

 
Vanavond ga ik kijken 

Vanavond ga ik kijken of het Koninkrijk er al is.  
Ik zal een andere wandelroute nemen als gewoonlijk. 
De vertrouwde paden wil ik mijden. 
Ik zal vooral de mensen goed bekijken, 
of ik het aan sommigen van hen kan zien. 
En morgenochtend kijk ik in de krant 
of er al wat te melden valt 
van de komst van dat Koninkrijk van God. 
Maar misschien vind ik niets. 
Mijn krant hecht meestal niet zoveel waarde 
aan dat soort nieuwsberichten. 
Misschien zijn die journalisten van tegenwoordig 
wel toe aan een andere bril of aan een ander paar ogen. 
Wacht maar! 
Ik zal hen eens een lezersbriefje schrijven... 

 



 
 

    Oudjaar 
    Met vrienden 

- enkele maar- 
wat geweest is 
taxeren. 
Wat is bedorven, 
wat verworven? 
Wat is mijn schat 
en wat mijn gemis? 
 

    Met vreugd constateren 
bij het evalueren 
dat er winst 
uit verlies is. 
Ons hierop bezinnen 
om het nieuwe jaar te beginnen? 

Joke Forceville-Van Rossum, uit Kerstmis, klank en kern 
 

 
 

 

Schrijf een gedichtje voor iemand over wat deze persoon in 2020 voor 

jou of voor anderen heeft betekend. 

Waardoor of van wie heb je het meest geleerd? 

Pak een tekst, of een krant, of een tijdschrift én een pen. Doe je ogen 

dicht. Tik met je pen op de tekst. Welke letter heb je aangetikt?  
Beschrijf jezelf met de woorden die beginnen met deze letter. 

Waar wil je meer tijd voor hebben? 

Bedenk vanavond voordat je vanavond gaat slapen wat het mooiste van 

deze dag is. 

30-12 

Zal het dan ook zo zijn? 

 
Twaalf jaren, twaalf maanden, 

afscheid van voorbije tijd. 
Ogen lachten, ogen traanden, 

hier een groet, ginds stil verwijt. 

Hier een kind… hoe ga je heten? 

Daar staat een verzorgingshuis. 

Ach, ik ben je naam vergeten. 

Voel jij je daarginds al thuis? 

Tijd van werken, tijd van spelen, 

dagen dragen hun geheim. 

Handen helpen en handen helen. 

Zal het in het nieuwe jaar ook zo zijn? 



 

Ik wens jou... 
 
Ik wens jou…ja wat? Ik heb geen idee. Mijn kaart is nog leeg.  
Wat moet ik ermee? Mijn wens moet apart zijn, gemeend en oprecht.  
Niet zomaar wat woorden die iedereen zegt. 
Ik wens jou….ja wat? Gelukkig Nieuwjaar?  
Dat wenst iedereen, ieder jaar aan elkaar.  
Mijn wens moet iets zeggen. Een kaartje dat scoort.  
Niet zomaar wat woorden die niemand echt hoort. 
Ik wens jou…..ja wat? Een vers of een lied?  
Dat klinkt lang niet slecht, maar het is het nog niet. 
Mijn wens moet iets moois zijn en ook nog apart.  
Ik schrijf gewoon: liefs, en ik teken een hart. 
Dan stuur ik hem weg. En ik hoop dat mijn kaart nog weken  
of maanden zal worden bewaard. 

 

 

 

 
De beste manier  
om je niet wanhopig te voelen,  
is om op te staan en iets te doen. 
Wacht niet tot de goede dingen  
je zullen overkomen. 
Als je erop uit trekt  
en iets goeds laat gebeuren 
dan vul je de wereld met hoop, 
en je zult je zelf vullen met hoop. 
 
                                                      Barak Obama 
 

 
 

  Kaart                                                

Gebed van een ouder 

Lieve God, 

Leer mij die idealen te verwerkelijken 

die ik zou willen dat mijn kinderen van mij 

leerden. 

Laat me verstandig omgaan met mijn kinderen 

op zo’n manier dat hun harten getrokken 

worden naar vriendelijkheid en bescheidenheid 

en echte wijsheid. 

Laat me alleen maar goede dingen overdragen 

aan mijn kinderen; mogen ze in mij die 

waarden aantreffen en zo’n levenshouding die 

ik in hén hoop te ontdekken.   
                                                                              (uit: Geef mij uw hart) 
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                                                                        Vol verwachting  
gingen de koningen op reis.  
En telkens gingen dingen anders  
dan zij hadden gedacht:  
geen paleis voor het koningskind  
maar een eenvoudig huis;  
er was geen feest,  
alleen zij kwamen op bezoek  
en brachten cadeaus, goud, wierook  
en mirre. 
Toch gingen de wijzen  
vol verwachting weer naar huis.  
Want God heeft met dit Vredeskind laten  

                                                                        zien dat Hij niet ver weg is, maar dichtbij.  
Bij mensen, bij iedereen op aarde:  
groot en klein, blank en zwart,  
arm en rijk.  
 

 

Drie wijzen 

Toen de wijzen uit het oosten Bethlehem hadden verlaten  
keken ze op een berg nog even terug en zagen hoe de ster, die hen  
naar de stal had geleid, ineens in duizenden kleine sterren uiteenspatte. 
Ze begrepen niet wat dit te betekenen had. 
Op hun terugreis kwamen ze bij een kruispunt en vroegen naar  
de goede weg. Iemand gaf hun heel vriendelijk de goede richting aan.  
Ze zagen dat boven haar hoofd een kleine ster straalde.  
En toen ze ‘s avonds in een herberg liefdevol ontvangen  
en bediend werden zagen ze boven het hoofd van de herbergier  
ook een kleine ster stralen. Nu begrepen de wijzen dat overal  
waar woorden van liefde worden gezegd, daden van liefde worden gedaan,  
daar straalt de ster van Bethelehem, 
een  kleine ster van de liefde. 
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DRIE KONINGEN TAART 

2 kant en klare rollen bladerdeeg 

125 gram amandelpoeder 

125 gram kristalsuiker 

125 gram zachte boter  

2 tl amandel-essence 

2 hele eieren 

1 eigeel 

1 boon 

 

BEREIDEN: 

Verwarm de oven voor op 200° C. Meng in een kom het amandelpoeder,   

de suiker, de boter en de amandel-essence. Klop vervolgens één voor één de 

eieren onder het mengsel tot je een gladde massa hebt. (Frangipanevulling) 

Strooi een beetje bloem in een ronde taartvorm met een diameter van 24 cm. 

Snijd uit een vel bladerdeeg een cirkel met dezelfde afmeting. Leg deze in de 

taartvorm en prik enkele gaatjes in het deeg. Schep de frangipanevulling in 

het midden van het deeg en duw de boon erin. 

Klop de eierdooier los met een scheutje water en bestrijk de rand (ongeveer 

1,5 cm) van het vel bladerdeeg ermee. 

Snijd een iets kleinere cirkel uit het tweede vel bladerdeeg en leg dat 

bovenop de frangipanevulling. Bestrijk ook de rand van de bovenste deeglaag 

met het losgeklopte eigeel. 

Sluit de taart door de rand van de onderste laag deeg eroverheen te plooien 

en druk de randen aan. Maak een gaatje in het midden van het deeg, zodat 

de lucht kan ontsnappen. Bestrijk het hele oppervlak met de rest van de 

eierdooier. 

BAK AF: 

Zet de taart gedurende een kwartier in de voorverwarmde oven. Verlaag de 

oventemperatuur tot 175° C en laat de taart nog 20 minuten verder bakken. 
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Geef het licht van de liefde door 
 
Geef het licht van de liefde door:  
overal waar mensen in duisternis leven. 
Overal waar mensen ongezien 
in dorpen en appartementen vereenzamen. 
Overal waar mensen in magnetrons 
kant-en-klare maaltijden opwarmen. 
Overal waar mensen te weinig aan tijd, 
aandacht en liefde ontvangen. 
Overal waar mensen wel veel mensen 
om zich heen hebben en niet alleen lijken.  
Geef het licht van de liefde door. 
Iedereen mag het aansteken en doorgeven 

 
Marinus van den Berg 

 
 
 
 
 
 
 
Tot zegen zijn    

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:  
dat je ogen met mildheid kijken  
dat je handen open zijn en opbouwen,  
dat je luistert tot in het zwijgen,  
dat je woorden oprecht zijn  
en dat je in hart en nieren bewogen bent  
om de mens op je weg.  
God zegene jouw weg. 

 

Ghanese chococake 
Ingrediënten:  
1 theezakje, 100 gram gedroogde cranberry’s, 100 gram rozijnen, 100 gram blanke 
amandelen,  200 ml, slagroom, 200 gram chocolade in stukjes, 125 gram boter in 
blokjes, 180 gram bastognekoekjes in stukjes, ½ theelepel chilivlokken, 1 theelepel 
kaneelpoeder, 1 theelepel gemberpoeder.  
Bereiding:  
Zet 1 kop thee van het theezakje. Giet de thee in een kom, en week de cranberry’s 
en rozijnen hierin 2 uur. Zeef het mengsel en dep de cranberry’s en rozijnen droog. 
Verwarm de over voor op 175 graden. Leg de amandelen op een bakplaat en 
rooster ze in 8 – 10 minuten. Laat ze iets afkoelen en hak ze grof. Klop de slagroom 
en zet deze in de koelkast. Smelt de chocolade en boter in een kom boven een pan 
met heet water. Roer het geheel glad als de chocolade gesmolten is en laat 
afkoelen tot dik vloeibaar. Spatel de slagroom door de gekoelde chocolade en meng 
met de rest van de ingrediënten. Stort het mengsel op een stuk plasticfolie, rol het 
in de folie tot een dikke worst van 8 – 9 cm doorsnede. Laat minimaal 4 uur 
opstijven in de koelkast.          Eet smakelijk! 
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