
 

Jeugdkommisje Westerwert-Nijkleaster 

 

Advintsprojekt 2021 

1e advint 
 

 

 

Dit advintsprojekt is ûntstien yn tiden fan korona. Wy hoopje dat bern en âlders mei dit 

projekt elke wike mei-inoar tiid meitsje om de advint te belibjen en om út te sjen nei de 

Kryst, de berte fan Jezus. 

 

A. Wy nûgje jimme earst allegear út om in advintskrâns te meitsjen op eigen kreative 

wize. Op ynternet steane gâns foarbylden. Sjoch ek de foto’s op de lêste side. Op 

dizze earste advint mei de earste kears oanstutsen wurde. 

 

B. Fragen by de earste advint: 

 

1. Wêrom fiere wy de perioade dy’t Advint neamd wurdt? Wat betsjut it wurd ‘Advint’ 

eins? 

2. Hoe lang duorret de Advint? Wannear begjint de advint yn 2021`? 

3. Hokfoar kleur wurdt as liturgyske kleur yn tsjerke brûkt yn dizze tiid? Wêrom dy 

kleur? 

4. Dizze wike stiet it Bibelferhaal fan Sacharias en Elisabet sintraal (Lukas 1, 5-25) 

Miskien kinne jim dit mei elkoar lêze? It ferhaal stiet foar de lytste bern yn de 

Kijkbijbel. Foar de gruttere bern yn de bernebibel fan Nico ter Linden (Koning op een 

ezel). Fan beide ferhalen stiet in scan op de webside fan Nijkleaster). 

5. De fraach by it ferhaal is: “Wêrom koe Sacharias net mear prate?’ 

 

Mei in hertlike groetnis,  

Laura Cook, Tietia Kooistra, Wyneke vd Lageweg, Petra Ottema, Petra Postma en ds. 

Hinne Wagenaar 

 

(De antwurden kinst opstjoere oan de jeugdcommissie: jk_westerwert@yahoo.com ) 

 

 

       (Nederlandstalige versie op de andere kant) 

mailto:jk_westerwert@yahoo.com


 

Jeugdkommisje Westerwert-Nijkleaster 

 

Adventsproject 2021 

1e advent 
 

 

 

Dit adventsproject is ontstaan in tijden van corona. Wij hopen dat kinderen met hun ouders 

met dit project elke week tijd vinden om de advent te beleven en om samen uit te zien naar 

het Kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus. 

 

A. Wij nodigen jullie uit om een adventskrans te maken op je eigen creatieve wijze. Op 

internet vind je veel voorbeelden. Zie ook de foto’s op de laatste pagina. Op deze 

eerste advent mag de eerste kaars aangestoken worden 

 

B. Vragen bij de eerste advent: 

 

1 Waarom vieren wij de periode die Advent wordt genoemd? Wat betekent het woord 

‘Advent’ eigenlijk? 

2 Hoe lang duurt de periode van Advent? En wanneer begint die in 2021? 

3 Welke kleur wordt als kerkelijke kleur gebruikt in deze tijd? Waarom deze kleur? 

4 Deze week staat het verhaal van Zacharias en Elisabet centraal (Lucas 1, 5-25). 

Misschien kunnen jullie dit verhaal samen lezen? Het staat voor de kleinere kinderen 

in de Kijkbijbel. Voor de grotere kinderen in de kinderbijbel van Nico ter Linden 

(Koning op een ezel). Van beide verhalen staat een scan op de website fan 

Nijkleaster.  

5 De vraag bij het verhaal is: Waarom kon Zacharias niet meer praten?  

 

Mei in hertlike groetnis,  

Laura Cook, Tietia Kooistra, Wyneke vd Lageweg, Petra Ottema, Petra Postma en ds. 

Hinne Wagenaar 

 

 

(De antwoorden kun je opsturen aan de jeugdcommissie: jk_westerwert@yahoo.com ) 

 

        (Fryske ferzje op de oare side) 

mailto:jk_westerwert@yahoo.com


 

Jeugdkommisje Westerwert-Nijkleaster 

 

Ideeën foar de Advintskrâns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


