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Pieter wordt blij van de kersttijd omdat het een 
gezellige tijd vindt, met familie, lekker eten en 
lichtjes. Voor de mensen die met kerst alleen zijn 
heeft hij deze tekening gemaakt.    

Gemaakt door alle kinderen van de kindernevendienst van de Wijkgemeente Oude kerk. 

Pieter

Samuël wordt blij van trampoline 
springen en backflips maken

Samuël

Stichting Lach voor een dag

Dit jaar gaat de opbrengt van de collecte 
naar stichting Lach voor een dag. Deze 
stichting organiseert wensdagen voor 
kinderen met een ernstige of chronische 
ziekte. Juve is samen met zijn gezin naar 
Avonturenboederij Molenwaard gweest. 
Sofie is met haar gezin naar Julianatoren 
geweest. Zo te zien hebben ze beide een 
mooie wensdag gehad.

Daniek wil ook graag vertellen waar ze blij van 
wordt: Van pappa en mamma krijg ik dit jaar een 
hamster voor mijn verjaardag. Hij heet Speedy en 

is heel klein. Hij houdt van lekker knagen, zeker 
zo’n knaagstok met fruit vindt hij lekker (zie foto). 
En hij is gek op meelwormpjes. Hij klimt graag en 

hij rent snel. En als hij eet ziet dat er heel  
schattig uit. Met twee handjes houdt hij z’n  
brokje vast en knabbelt er dan lekker aan. 

Ik ben heel blij met dit lieve hamstertje

Daniek

Ella & Tom

Ella en Tom steken samen de tweede  
adventskaars aan.

Siem & Joep

Tijdens de kindernevendienst hebben Siem 
en Joep een mooie tekening gemaakt. Het 
resultaat ziet u hieronder.



Juve, Joost & Jort

De ‘aftelkalender’ met 
het kerstverhaal van 
Juve, Joost en Jort.
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Jikke

Jikke wordt blij van schaatsen. 
En  van kerstkaarten maken voor 
anderen. 

Jikke en moeder Martine hebben 
voor de Blijde Nieuwskrant een  
knutselactiviteit gedaan voor  
(eenzame) mensen. 
 
Jikke: ‘Maar mam, alleen zijn is soms 
niet erg hoor. Want dan kan ik thuis 
heel vaak op mijn telefoon. Of als de 
juf dan niet op school is kan ik lekker 
spelen. Maar áltijd alleen... dat is 
denk ik niet fijn. En voor die mensen 
die heel vaak alleen zijn maken we 
de kerstkaarten’. 
 
Moeder Martine: ‘En waar word jij nou heel blij van? Jikke: ‘Dat ik mijn hele 
leven gratis naar de Efteling mag en dat de Dierentuin ook altijd gratis is 
voor iedereen!’ ‘O ja en schaatsles mam!’

Wordcloud

De kinderen van de  
kindernevendienst hebben een 

wordcloud gemaakt van dingen 
waar ze blij van worden.

Kruidnootjes

Pieter kan erg goed  
kruidnootjes bakken. Gelukkig 

nam hij ook nog wat mee  
naar de kindernevendienst. 

Joost en de rest van de kinderen 
vonden ze erg lekker!
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Kindernevendienst

Op de 3e advents zondag hebben de kinderen van de kindernevendienst een mooie kleurplaat gemaakt.  
Zoals u kunt zien hebben ze erg hun best gedaan. Het resultaat mag er wezen!
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Tijdens de kindernevendienst maken de kinderen altijd mooie knutsels. Wat een mooie kunstwerken, vindt u ook niet?         

Joep

Ella
Joost

Roos

Siem

Tom

Stijn

Sofie
Samuel

Jasmijn

Deze krant staat vol met fijn, blij, goed nieuws. Nieuws waar mensen blij van worden. 
Met kerst staan we jaarlijks stil bij het allerbeste nieuws van de hele geschiedenis. God 
stuurt zijn zoon naar de wereld om ons te redden. De geboorte van het Kerstkind is het 
beste nieuws dat Maria, Jozef, de herders, de wijzen en wij ooit gehad hebben. Laten 
we na alle minder prettige boodschappen, die we dit jaar gehad hebben, ons hieraan 
vasthouden. God laat ons niet alleen, Hij is Immanuel, God met ons.
 
Laten we met die boodschap de kerstdagen in gaan en ook 2021. Of zoals we met de 
kindernevendienst zingen: “ Goed nieuws, iedereen moet het horen. Goed nieuws, Jezus 
is geboren.  
Wij, de kinderen en de leiding van de kindernevendienst wensen u gezegende kerstdagen en een goed  
gezond 2021 toe. Mika, Pieter, Jasmijn, Frederique, Siem, Ella, Juve, Samuel, Rense, Tevin, Rozemarijn, Leonore, 
Tom, Sofie, Daniek, Jikke, Joep, Joost, Stijn en Bart, Carin, Kim,  Liesbeth, Rianne en Wil.


