Dit werkboek wordt je aangeboden door de H.H. Petrus en Paulusparochie te Bergen
en de H. Joannes de Doperparochie te Schoorl

KERSTMIS 2020
Ieder jaar weer vieren we Kerstmis. We maken het thuis gezellig door een
kerstboom neer te zetten en een kerststal met de bijbehorende figuren zoals
Jozef, Maria en het kindje Jezus dat geboren is: de Messias, de nieuwe Koning
die gekomen is om ons de weg naar God de Vader te wijzen.
Hij heeft ons voorgeleefd hoe we dit moeten doen om gelukkig te zijn.
Zijn geboorte is een belangrijke gebeurtenis die we ook vieren in de kerk door
het kerstverhaal te doen herleven en thuis met lekker eten en gezellig bij
elkaar te zijn en elkaar zalig kerstmis te wensen!.
In verband met de coronaviruscrisis zal het dit jaar jammer genoeg anders zijn.
Dit jaar zal er geen gezinsviering zijn met het spelen van het kerstspel en het
mooie gezang van kerstliederen door het projectkoor.
Maar ook al vieren we Kerstmis dit jaar iets anders, Jezus wordt net zoals ieder
jaar geboren in een stal en dat vieren wij. Op kerstavond, 24 december, zal de
kerk open zijn van 17.00 uur tot 19.00 uur voor iedereen om langs te komen
om de kerststal te bezichtigen, de mooie kerstversieringen binnen en rondom
de kerk te bekijken. Om te luisteren naar kerstliederen die afgespeeld worden
en er zal zowel voor de kinderen als voor de ouders een verrassing zijn,
jullie zijn van harte welkom! Ouder dan 12 jaar, doe dan een mondkapje op.
Ook tijdens Kindjewiegen op 1ste kerstdag is de kerk geopend om Jezus te
bezoeken. De kerk is dan open vanaf 14.45 uur om met het hele gezin samen
te komen kijken naar de kerststal, muziek voor Hem te maken, en te luisteren
naar verhalen. Vergeet niet de kleurplaat uit je werkboek mee te nemen voor
Jezus, je mag deze als cadeau in de stal neerleggen voor Hem.
Ook dit jaar krijgen jullie een kerstboek met mooie verhalen, spelletjes,
recepten en puzzels. Zo kun je je op een leuke en leerzame manier op Kerstmis
voorbereiden. Vooral nu je vanwege alle maatregelen veel meer thuis moet
blijven geeft het kerstboek je vast wat extra afleiding in de kerstvakantie.
Namens de H.H. Petrus en Pauls/Benedictus parochie te Bergen en de
H. Joannes de Doper parochie te Schoorl wensen wij jullie een Zalig Kerstfeest
en een Gezegend en liefdevol Nieuwjaar!
Pastoor Franklin Brigitha
Pastoor Jan-jaap van Peperstraten
Kapelaan Antonio Tocco
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De herders zijn onderweg naar Jezus in de stal, zoek 12 verschillen.
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Werkblad tellen
Hoeveel schaapjes heeft de herder bij zich? Tel elke rij en trek een lijn naar het juiste getal.
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Los de rebus op

Oplossing………………………………………………………….
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Sneeuwpop tekenen
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Mini-Kerststrudeltjes
Bereidingstijd: 0-10 minuten
Ingrediënten:
1 pak vers bladerdeeg
2 appels
het sap van 1 citroen
1 eetlepel suiker
kaneel
poedersuiker
Voorbereiding
Rol het deeg uit met een deegroller.
Snijd de lap deeg uit met kerstvormpjes
want dat is extra feestelijk.
Schil de appels en snijd ze in kleine stukjes.

Doe de appels in een kom met het citroensap, 1 eetlepel suiker en kaneel.
Meng alles goed door elkaar en laat het geheel ongeveer 20 minuten rusten.
Verwarm de oven op 180 graden.
Bereidingswijze
Bedek een ovenplaat met bakpapier en leg er een stukje bladerdeeg op dat je
met een vormpje hebt uitgesneden. Schep een beetje van het appelmengsel
(niet teveel) op het bladerdeeg en leg er een tweede vormpje (dezelfde vorm
als de eerste) op. Druk de randen van het bladerdeeg goed aan om het
pakketje te sluiten. Doe hetzelfde met de andere vormpjes en bak ze in
ongeveer 6 a 7 minuten gaar.
De strudeltjes zijn klaar als het bladerdeeg goudbruin is.
Leg ze op een mooie schaal of bord en strooi er ruim poedersuiker over.
Serveer je strudeltjes lauwwarm, dan zijn ze het lekkerst.
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Kerstverhaal
De week voor Kerstmis was een echte pechweek bij
de familie De Vries. Eerst ging de wasmachine stuk.
Goed, die is gelukkig weer gemaakt en mama heeft
nog in alle haast stapels met kleren gewassen en
de feestjurken van de meisjes gestreken. Daarnaast
is Sophie haar fiets gestolen bij het zwembad.
Het was een oud karretje, maar nu moet ze
voorlopig bij haar moeder achterop. Gisteren is
papa uitgegleden in de tuin: die zit nu met een
dikke enkel. En daar nog eens bovenop, op kerstmiddag, toen mama eindelijk
aan de kerstboom kon beginnen en Hannah met de hond aan het wandelen
was kwam ze ineens huilend thuis, zonder hond. "Mama, Chica is weg!!
Ze zag een kat en begon te trekken, ik moest de lijn wel loslaten en ze is
erachteraan gerent, ik riep en riep maar ze kwam niet terug."
"Ik ga wel even kijken of ik haar kan vinden" zucht mama
en ze schiet haar jas aan. Hannah en Sophie willen allebei
mee en dus blijft papa alleen met de kale kerstboom en een
hele stapel dozen. "Weet je wat", mompelt hij bij zichzelf,
"ik begin vast." Hij zoekt het kerstboomsnoer uit de hoop.
Het is een heel gepruts want hij doet dat altijd samen met
mama, maar wanneer hij het voor elkaar heeft en de
lampjes het ook nog doen, krijgt hij er plezier in. Hij pakt
alles uit en hangt het voorzichtig in de boom: de belletjes
en de balletjes, de engeltjes en de toeters en de kransjes
van schuim uit het zakje van de bakker, zou hij er alvast
ééntje opeten? Nee, toch maar wachten tot Kerstmis.
Hij zet de kerststal op het tafeltje en pakt de beeldjes uit. Hij geeft ze een mooi
plekje tussen het mos en doet er een lichtslinger tussen "Leuk, hé", zegt hij
tegen zichzelf. "Wat zullen ze opkijken." Ze blijven trouwens wel erg lang weg.
Hij sloft naar het raam en dan ziet hij het. Het is gaan sneeuwen! Een echte
ouderwetse witte Kerst! "Goh, wat leuk is dat", zegt hij hardop. Dan zoekt hij
het witste tafellaken uit de kast. Hij dekt de tafel met alle lekkere dingen die hij
vinden kan.
Net wanneer hij de laatste kaarsen aansteekt, komen ze binnen. Mama,
Hannah, Sophie en...jawel, met Chica de hond, lachend en met sneeuw in hun
haar. "Nou papa dat geloof je toch niet, ze zat drie huizen verderop doodleuk
in de tuin te spelen met Bink de hond van de buurman alsof er niets aan de
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hand was" roept Hannah, die nu gelukkig weer lachen kan. “Wat is het
gezellig,” juichen de meiden en ze schuiven aan tafel. "Wat goed van jou, pap."
"Een tien verdiend", zegt mama. "Heb je ook thee gezet?" "Ook thee", zegt
papa, "maar voordat we beginnen, wil ik jullie eerst een verhaal voorlezen,
want Kerstmis is niet alleen maar lichtjes en eten. Luister."
En hij leest voor van Jozef en Maria en hoe ze naar
Bethlehem gingen. Hoe ze daar bij iedere herberg
weggestuurd waren, omdat er nergens plaats voor hen
was. En van het kind, dat tenslotte in een stal werd
geboren en door herders was gevonden, als eersten.
Van zo'n verhaal worden zelfs die kwebbelgrieten stil.
"Dat zoiets kon gebeuren", zucht Hannah, "zomaar
wegsturen. Maria nog wel." "Ja, dat wisten ze toen toch
nog niet, dat het Maria was", zegt Sophie. "Daarom is
het nog wel erg", zegt mama. "Ik mag er niet aan
denken dat je nergens terecht kunt, terwijl je baby
geboren moet worden." "Zoiets gebeurt tegenwoordig niet meer, gelukkig",
zegt papa. "O jawel, hoor, pap", roept Sophie. "In de arme landen heus nog
wel." "Maar hier niet, bedoelt papa", sust mama.
En dan wordt er gebeld. "Vreemd, wie kan dat nou zijn op een kerstavond" ,
moppert papa, "ik ga wel, ik zit het dichtst bij de deur." Buiten staat een
armoedig uitziende jongeman, zijn jas vol sneeuw, want ondertussen sneeuwt
het behoorlijk door. "Mogen wij hier schuilen tot het niet meer zo erg
sneeuwt?" vraagt hij. Achter hem staat een zo mogelijk nog armoediger meisje
in een besneeuwde jas."
Op kerstavond?" vraagt papa ongelovig. "Ik vier met mijn gezin Kerstmis.
Dus je begrijpt dat het niet erg uitkomt. Op de hoek van de straat is een café.
Ga daarheen, zou ik zeggen." "Dat is dicht, omdat het kerstavond is", zegt de
jongeman moedeloos. "En hier zagen we licht, dus daarom…….." "Een stukje
verderop is een bushokje", wijst papa. "Daar kun je heel goed schuilen.
Het is nog maar een paar honderd meter. Nou succes ermee".
Terwijl de twee zich omdraaien om verder te gaan, ziet hij dat het meisje nog
in verwachting is ook. En hoe! Haar buik steekt een heel eind onder haar jas
uit. "Wie gaat er nou in godsnaam zo op pad", moppert papa, wanneer hij het
binnen vertelt. "En dan op kerstavond aanbellen voor onderdak. Wie doet er
nou zoiets?" "Die mensen van wie jij net hebt voorgelezen, Maria en Jozef",
zegt Hannah. Verbluft staart papa haar aan.

9

Dan veert hij overeind en rent terug naar de deur. Hij tuurt door de dichte
sneeuw en meent dat hij hen nog ziet lopen aan de overkant van de straat.
Hij roept en gaat er achteraan, zo snel als hij kan.
Hij houdt ze tegen en neemt de twee snel mee naar binnen, waar het warm is,
zet twee stoelen voor hen erbij aan de eetkamertafel, opdat er niet opnieuw
een kind in een stal zou worden geboren. De jongen en het meisje lachen
dankbaar. “Dank u wel,” zegt de jongeman, “we waren erg moe en waren al
op zoek naar een verlaten schuurtje om te schuilen, wat fijn dat we even bij u
in huis mogen wachten tot de sneeuwbui over is.” “Natuurlijk mag dat”, zegt
mama, “het lijkt mij het beste als jullie hier vannacht maar blijven slapen,
dan zien we morgen wel weer verder.”
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Woordzoeker
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De geboorte van het licht
Het is kerstavond. Ver weg, bij een oude schuur, brandt een
kampvuur. Een herdersjongen en een herdersmeisje zitten zich te
warmen. Boven hen komt een kleine engel naar hen toe.
Hoi, wie ben jij? Ik ben Benjamin, ik ben de jongste van alle
engelen. Ik ben Addi, ik ben een herdersjongen. En ik ben Judith
mijn vader is ook een herder, zegt Judith. Ik ben de andere
engelen kwijt, zegt Benjamin, daarom kwam ik naar jullie toe.
Onze vaders zijn met de andere herders op zoek naar de
Goede Herder maar wij wilden hier blijven, zegt Addi, om op onze
lammetjes te passen. Ja zegt Judith ik wilde niet graag mee met
papa omdat ik het zo koud en donker vond om weg te gaan.
Dus jij bent een engel, zegt Addi? Jazeker, Benjamin kijkt trots, wij doen
allerlei heel belangrijk werk voor God. Wij engelen, wij zijn boodschappers,
wij brengen alle belangrijke berichten van God naar de mensen. Ik ben in
opleiding bij de engel Gabriël, hij is een van de belangrijkste engelen.
En vandaag wordt er een bijzonder kind geboren. Als Hij geboren is, begint
alles opnieuw. Hij gaat alle goede berichten van God aan de mensen vertellen.
Meeeeee, er blaat een schaapje. Dat is mijn lammetje!,
roept Judith. Ze tilt hem gauw op en wiegt hem in haar
armen Meeeee …. Wat wil je toch zeggen, kleintje?
Ik weet het niet, zegt Addi. Benjamin kan jij hem verstaan.
Jazeker, zegt Benjamin: Hij zegt dat alle schapen op weg
zijn naar een lam dat geboren wordt, het Lam van God
wordt vannacht geboren. Dat had de grote engel tegen de
schapen gezegd. Dat lam is een nieuw begin voor alle
schapen. Meeeee .... Zegt het lammetje weer. Die grote
engel is vast Gabriël, mijn baas, zegt Benjamin. Addi en
Judith kijken elkaar aan. Maar onze vaders zijn toch niet op
zoek naar een lam dat geboren wordt? Meeeee zegt het
lammetje weer.
Nee ze zijn samen met de andere herders op weg naar de Goede Herder, niet
naar een lam zegt Addi, want die herder wordt vannacht geboren. Dat heeft
die grote engel Gabriël gezegd. Misschien dat ik later als het kindje groot is bij
Hem ga werken, want dat kindje zal de allerbeste herder zijn. Hij maakt een
nieuw begin voor alle herders.
Ga met ons mee Benjamin dan vinden we Gabriël vast wel. Dat is goed, zegt
Benjamin, dan moeten we wel die grote felle ster daar volgen aan de hemel,
ik wil die Goede Herder van jullie ook graag ontmoeten,
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laten we maar snel gaan. Benjamin zweeft voor ze uit, het lammetje huppelt
mee, ze volgen het licht van de ster en samen lopen ze de weg af tot ze bij een
kleine stal komen. Hoog aan de lucht twinkelt de ster nog sterker, de schapen
lopen te blaten rond de stal. Binnen knielen de herders bij de kribbe en de
engel Gabriël staat bij de poort.
Waar ben je zo lang gebleven? Ik was de weg kwijt, het
spijt me, zegt Benjamin maar deze kinderen hebben mij
geholpen. Kom snel naar binnen, zegt Gabriël, want de
Zoon van God is geboren. Benjamin loopt voorzichtig naar
de kribbe en knielt bij het kindje neer, Maria lacht
vriendelijk naar Benjamin.
Judith ziet haar vader. Ha, pap, ik ben toch gekomen.
Ze kruipt dicht tegen hem aan. Kijk, Judith, daar in de
kribbe, daar ligt het kindje Jezus, hij is nog maar net
geboren. Dag pap, zegt Addi. Ha, ben je daar, ik wilde je net komen halen,
Kijk, Addi, de Goede Herder is geboren. Het kleine lammetje is ook
binnengelopen. Hij staat met zijn kopje in de kribbe, daar in het stro ligt een
kindje, dat is dus het Lam van God, denkt het schaapje.
Boven de stal staat de ster, hij kijkt door een opening in het dak naar binnen,
hij schijnt precies op het kindje Jezus in de kribbe. Als ik hem kan aanraken
met mijn lichtstraal, ga ik nog meer licht geven, want Hij is het Licht van de
wereld, zegt de ster.
Dan opeens verschijnen er drie koningen op kamelen, zij zijn gekomen om
Jezus eer te bewijzen en geschenken aan te bieden. Zij waren op zoek naar
een Koning……en hebben hem dankzij de ster gevonden. Maar hij ligt in een
kribbe in een stal, dat hadden ze niet verwacht. De koningen knielen neer bij
de kribbe en stellen zich voor. Ze heten Melchior, Balthasar en Caspar en ze
bieden Jezus geschenken aan. Maria pakt ze verlegen aan, mirre, wierook en
goud. Wat dragen ze mooie en dure kleren, de kinderen kijken er vol
bewondering naar.
Die nacht zitten de herders en koningen te praten, de schapen blaten, de ster
twinkelt en de engelen zingen. Wie is er nu vannacht geboren, de Goede
Herder, nee een Koning zeggen de drie koningen, of toch het Lam van God?
Ze begrijpen er niets van. Gelukkig, Gabriël legt het hen uit: 'Jullie hebben
allemaal gelijk. Dit kindje is dat allemaal. Hij is Herder, hij is Koning, en Lam.
Hij is Licht en Brood en nog veel meer', Hij maakt alles nieuw, want daarna
spreekt Gabriël heel plechtig: 'Hij is de Zoon van God'.
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Nu wordt het heel stil. 'De Zoon van God.'
Ze fluisteren het naar elkaar:
'Dit kindje is de Zoon van God'.
De ster durft bijna niet meer te schijnen en
de schapen vergeten te blaten. Dan blijft het
een hele tijd stil. Dat had niemand verwacht.
Dus dat is het nieuwe begin van God,
zijn Zoon!
Maria en Jozef horen wat er allemaal gezegd
wordt. En ik zal ervoor zorgen dat Hij ook een
goede timmerman wordt, denkt Jozef. Zeggen ze dat allemaal van mijn kleine
Jezus, denkt Maria. Ze neemt haar kindje uit de kribbe en legt het tegen haar
aan. Drink nu maar en rust uit, Je zult het nodig hebben, want inderdaad,
Jij bent Gods Zoon, Jij zult voor iedereen het Nieuwe Begin zijn.
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Maak je eigen kerstkaart
Kleur de kerstkaart in, knip deze uit en vouw deze dubbel. Nu kun je de kaart schrijven in
een enveloppe stoppen en opsturen naar iemand die je een Zalig Kerstfeest wilt wensen.
Misschien je opa of oma of iemand die eenzaam is. Vergeet niet een kerstpostzegel op de
enveloppe te plakken voordat je deze op de post doet, maar je kunt deze ook zelf bezorgen.
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Kleur de kleurplaat in en neem deze mee naar de kerk om in de kerststal te
leggen als je de kerk bezoekt op 24 december tussen 17.00 en 19.00 uur
of als je naar Kindjewiegen komt op 25 december om 15.00 uur.
Een mooi cadeau voor Jezus.
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Kersthuisje in elkaar knutselen

Kleur het huisje mooi in, knip het daarna uit. Zorg dat je niet de vouwrandjes afknipt, knip
langs de stippellijntjes. Vouw de randjes nu om Nu kun je het huisje in elkaar vouwen en
met een beetje lijm de randjes vastplakken.
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Wij wensen jullie een Zalig Kerstfeest
en een Zalig Nieuwjaar!
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