
 

 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                         

De werkgroep Kind & Kerk wenst iedereen een Zalig Kerstmis! 

Adventskalender 2022 

zondag 27 november 

kijk naar: 

Kleine uil wordt wijs 

- je verheugen- 

www.kinderwoorddienst.nl   

maandag 28 november 

kleur en knip: 
Maria, Jozef en de ezel 

bouw een schoenendoos 
om tot kerststal. Kijk op: 

www.emmaus-apeldoorn.nl 
 
 

dinsdag 29 november 

zing samen: 

Maria die zoude naar 
Bethlehem gaan  

 
overtuin.net/volksliedjes 

 

woensdag 30 november 

versier: 

de 1e adventskaars met 
kleine blaadjes 

(Gebruik gesmolten 
kaarsvet als lijm.) 

donderdag 1 december 

Voor iedereen die licht wil 
zien 

in lange donkere nacht: 
een kindje uit de hoge, 

een kindje wordt verwacht.  

  

vrijdag 2 december 

maak: 

warme chocolademelk 
met mini marshmallows 

zaterdag 3 december 

verzamel: 

plukjes watten en 
gebruik ze als wolken 

voor je kerststal 

 

zondag 4 december 

kijk naar: 

Kleine uil wordt wijs 
- verwachting- 

 
www.kinderwoorddienst.nl 

maandag 5 december 

kleur en knip: 

de herder en het schaap 

 
 

www.emmaus-apeldoorn.nl 

 

dinsdag 6 december 

zing samen: 

de herdertjes lagen bij 
nachte 

 
overtuin.net/volksliedjes 

woensdag 7 december 

versier: 

de 2e adventskaars met  
dennentakjes 

vrijdag 9 december 

versier: 

rijg doppinda's aan een 
touw en hang de slinger 
buiten op voor de vogels 

donderdag 8 december 
 

Voor iedereen die 
iemand mist, 

en last heeft van de kou: 
het kindje van de liefde, 
het kindje komt voor jou. 

zaterdag 10 december 

verzamel: 

knip sterren van goud 
papier en hang ze aan 

boven je kerststal 

 

zondag 11 december 

kijk naar: 

Kleine uil wordt wijs 

- nodig zijn- 

www.kinderwoorddienst.nl 

maandag 12 december 

kleur en knip: 

de os en de engel 

 

www.emmaus-apeldoorn.nl 

 

dinsdag 13 december 

zing samen: 

Gloria in excelsis Deo 

 

overtuin.net/volksliedjes 

woensdag 14 december 

versier: 

de 3de adventskaars 
met kleine, gedroogde 

bloemen 

donderdag 15 december 

Voor iedereen die vrede 
wil, 

geen ruzie meer 
voortaan: 

het kindje van Maria, 
het kindje komt eraan. 

vrijdag 16 december 

versier: 

kerstkransjes met 
eetbare glitter 

zaterdag 17 december 

verzamel: 

mos voor in je kerststal 
en leg het mos in de 

schoenendoos 

 

zondag 18 december 

kijk naar: 

Kleine uil wordt wijs 

- we gaan kijken- 

www.kinderwoorddienst.nl 

maandag 19 december 

kleur en knip: 

kindje Jezus in de kribbe 

 

www.emmaus-apeldoorn.nl 

 
 

 

woensdag 21 december 

versier: 

de 4e adventskaars met 
gouden sterren 

vrijdag 23 december 

versier: 

hang candy canes in de 
kerstboom 

dinsdag 20 december 

zing samen: 

Stille nacht, Heilige 
nacht 

 

overtuin.net/volksliedjes 

donderdag 22 december 

 
Voor iedereen die 

droevig is 
of boos, of bang of moe: 
het kindje van de vrede, 
het kind komt naar ons 

toe! 

zaterdag 24 december 

verzamel: 

hooi voor je kerststal en 
maak een warm plekje 

in de stal 

zondag 25 december 

bewonder: 

je mooie kerststal en kijk 
naar de kerstaflevering 
van Kleine uil wordt wijs 

 

 

 

Versjes 
Marjet de Jong,  
Pluk het jaar!,  

Baarn, Adveniat, 2018, 
p.73 

Kleine uil wordt wijs 
www.kinderwoorddienst.nl 

 

Tekeningen  
Charlotte Hoogerhuis 

 
Download de knutselplaat op:  

www.franciscusenclara.com 
www.emmaus-apeldoorn.nl 

www.sintfranciscusparochie.com 
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