
Programma foar  

LYTS&grut 

ADVINT 2021 

 

Bêste lytse en gruttere minsken, 

 

Omdat de omstannichheden dit jier net ideaal binne om mei de bern yn tsjerke by elkoar te 

kommen, is besletten dat de tsjinst fan snein 28 novimber (1e advint) net troch giet. Hoe’t it 

fierder komt yn desimber en mei de Kryst, dat kinne wy no noch net oersjen. 

De jeugdkommisje hat lykwols in programma foar de advint betocht, sadat we thús mei 

elkoar oandacht jaan kinne oan de Advint en útsjen kinne nei it Krystfeest. Dit binne de 

plannen: 

1. Wy nûgje jim út om in advintkandler te meitsjen mei 4  kearsen, foar elke snein fan 

de advint ien kears. Yn it wykein fan de earste advint bringe wy de fjouwer kearsen 

by de hûshâldings fan de bern dy’t faak meidogge oan LYTS&grut. 

2. Elke wike krije jim in Advints-kwis tastjoerd mei fragen foar lytse en gruttere 

minsken. It idee is dat bern en âlders in momint mei-inoar hawwe yn it belibjen fan 

de advint en de Kryst.  

3. Jimme meie de antwurden fan de kwis opstjoere oan de jeugdkommisje. Elke wike 

krije jim berjocht werom en is der in earfolle fermelding foar de moaiste en 

kreatyfste antwurden. 

4. It materiaal foar de kwis kinne jim op snein fine op de Facebook-siden fan Tsjerke 

Westerwert en Nijkleaster, Jorwert en op de webside fan Nijkleaster.  

Mei in hertlike groetnis,  

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

 

 

       (Nederlandstalige versie op de andere kant) 



Programma voor 

LYTS&grut 

ADVINT 2021 

 

 
Beste lytse en gruttere mensen, 

Omdat de omstandigheden dit jaar niet ideaal zijn om met de kinderen in de kerk bij elkaar 

te komen, is besloten dat de dienst van 28 november (1e advent) niet doorgaat. Hoe het 

verder zal lopen in december en rond de Kerst, dat kunnen we nu nog niet overzien. 

De jeugdcommissie heeft daarom een alternatief programma voor de Advent bedacht om zo 

thuis aandacht te kunnen geven aan de periode van Advent en om uit te zien naar het 

Kerstfeest. Dit zijn de plannen: 

1. Wij nodigen jullie uit om een adventskandelaar te maken met vier kaarsen, voor elke 

zondag van de advent één kaars. In het weekend van de eerste advent brengen we 

de 4 kaarsen bij de gezinnen met kinderen die vaak meedoen aan LYTS&grut. 

2. Elke week krijg je een Advents-kwis toegestuurd met vragen voor lytse en gruttere 

mensen. Het idee is dat kinderen en ouders elke week met elkaar een moment 

hebben om de Advent te beleven en om toe te leven naar de Kerst. 

3. Jullie mogen de antwoorden opsturen aan de jeugdcommissie. Elke week krijg je een 

bericht terug en is er een eervolle vermelding voor de mooiste en creatiefste 

antwoorden ((jk_westerwert@yahoo.com)     

4. Het materiaal voor de kwis kun je op zondag vinden op de Facebookpagina’s van 

Tsjerke Westerwert en Nijkleaster, Jorwert en op de website van Nijkleaster. 

Mei in hertlike groetnis,  

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

 

  

        (Fryske ferzje op de oare side) 
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