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Driekoningenzingen
Knutsel je niet zo graag maar vind je zingen wel heel 
gaaf? Doe dan mee met Driekoningenzingen.  
De drie koningen gaven Jezus goud, wierook en mirre 
cadeau. Jij kunt jouw lied cadeau geven.

Advent en kerst

Het lelijke schaapje
In de kudde van de rijke schapenfokker Cornelius is iets 
vreemds gebeurd. Er is een lelijk schaapje geboren.  
Ben jij benieuwd naar zijn avonturen? Iedere zondag van 
de advent komt een deel van dit verhaal op de website: 
www.h-norbertus.nl. Ga maar snel eens kijken. Met 
kerst gebeurt er iets bijzonders…
Je kunt de tekst ook meenemen achter in de kerk. 

Versje voor Kerstmis
Wacht eens, wees stil en kijk goed naar de kribbe
want daar ligt het kindje, een prachtig gezicht
Voorbij is het wachten, Gods zoon in ons midden!
De wereld viert Kerstmis, ’t is overal licht!

Een beetje warmte brengen
Verveel je je een beetje in de vakantie of duurt het 
kerstdiner erg lang? Maak dan een mooie tekening, een 
leuke kaart met een (nieuwjaars-)wens of een ander 
knutselwerkje voor iemand die wel een steuntje in de 
rug kan gebruiken. Een fijne activiteit voor jou en een 
beetje warmte voor iemand die ziek of eenzaam is. 

Liselotje en het kerstfeest
‘Liselotje is een meisje en ze woont in een paleisje.’  
Zo beginnen alle boeken over Liselotje. 
In haar paleis wordt ook kerstfeest gevierd. De hele 
familie is uitgenodigd, maar de koning maakt zich wel 
wat zorgen: is het kerststalletje niet veel te klein? 
Iedereen moet toch bij het kindje kunnen zijn?
Gelukkig schijnt de ster voor iedereen. 

Er zijn veel kinderbijbels en (prenten-)boeken met bijvoor-
beeld het kerstverhaal. Misschien is dit een tip voor onder 
de kerstboom.

De os en de ezel als kacheltje 
Voor Maria en Jozef was er geen bed in de herberg, 
alleen wat stro in een stal. Daar is het kindje Jezus 
geboren, bij een os en een ezel. Boerenfamilies sliepen 
vroeger wel vaker bij het vee in de stal. Ze hadden niet 
genoeg geld voor een huis. Bovendien zorgden de dieren 
voor wat warmte. Er zijn mensen in arme landen die het 
nog steeds zo doen. 

Boekentip

Programma 
Vrijdag 3 januari, 10.00-12.00 uur: gratis workshop 
3KZ-attributen maken in de Gouden Carolus Iedereen 
is welkom!
Maandag 6 januari, 15.30-17.30 uur: de Vrijthof 
rondtrekken of vrij in Hilvarenbeek
17.30-18.15 uur, gezamenlijke afsluiting: sfeervolle 
bijeenkomst bij de kerststal

Voor meer info: Lieveken Roelofs, 06-1976 7675 
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’t Vrouwtje mee d’n krommen erm
De drie koningen gaven wierook, goud en mirre aan het 
kerstkind. Wij nemen bij een kraambezoek babykleertjes 
of speelgoed mee. Vroeger, toen er veel armoede was, 
gaven vrouwen vaak wat eten aan het gezin waar weer 
een kindje geboren was. Ze verstopten hun cadeaus in 
een mandje.  

Op de binnenplaats van 
het gemeentehuis in 
Hilvarenbeek kun je dat 
nog zien aan het beeldje 
van het Vrouwtje mee 
d’n krommen erm. De 
zittende vrouw heeft het 
mandje op haar schoot. 
Als ze het wil dragen moet 
ze de arm buigen. Vandaar 
die ‘krommen erm’. 
Levensmiddelen geven aan 

mensen die het moeilijk hebben, is nog steeds een warm 
gebaar. De voedselbanken zijn de ‘vrouwtjes mee d’n 
krommen erm’ van deze tijd. 
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Stijn, opa en de twee zussen
“Opa, wie nodigen wij deze keer uit op tweede kerstdag? 
Ik heb een idee.” “Vertel, Stijn.” “De buurvrouw links en 
de buurvrouw rechts.” “Trees en Truus, die ruziema-
kers? Als ze elkaar tegenkomen, kijken ze de andere 
kant uit.” “In hun eentje zijn ze altijd vriendelijk. Kerst 
is wel de tijd voor vrede, hè opa.” “Deze dames zijn wel 
de laatste aan wie ik denk om uit te nodigen. Maar jij 
je zin, Stijn. Schrijf in je mooiste handschrift: Uitno-
diging voor kerstdiner. Opa en Stijn.” “Wat eten we?” 
“Oma’s kerstdiner: toastjes wildpaté met bessenjam; 
witlofsoep met garnalen; gehaktbrood met kersen, 
aardappelpuree met spruitjes; fruitsla met vanille-ijs. 
Stijn, vergeet je koksmuts niet.” “Hoeveel dagen werk is 
dat, opa?” “Met zijn tweeën? Eén ochtend.”

Het kerstdiner 
“Goedenavond, buurman. Dag Stijn, zeg maar tante 
Trees. Wat ziet het er gezellig uit.” 
Trees zit net aan tafel als de bel weer gaat. “Goeden-
avond, buurman. Dag Stijn, zeg maar tante Truus.  
Wat ruikt het hier lekker.” Ze stapt naar binnen en blijft 
stokstijf staan: ”Wat doet zij hier?” Trees duwt haar 
stoel achteruit en roept: ”Wat moet die hier?” Stijn 
ziet wit. “Rustig, rustig, dames”, zegt opa. “Ga elk aan 
een kant van de tafel zitten. Onder het eten kunnen we 
praten.”
Stijn brengt de toastjes rond. Voor er gegeten wordt, 
vraagt opa om stilte: “Ik bid dat het eten jullie lekker 
zal smaken en dat het Kindje Jezus ons vrede brengt. 

Kleurplaat 

En dat de Heilige Geest ons wijsheid en vergeving 
schenkt.” Er klinkt een luid “Amen” van Stijn. Truus en 
Trees eten, het hoofd omlaag. Stijn hoort alleen het 
kraken van de toastjes. 
Tijdens de soep vraagt Stijn: “Waarom zijn jullie zo boos 
op elkaar?” Truus zegt: ”Het is haar schuld.” “Dat moet 
jij nodig zeggen, jij bent altijd degene die begint.”  
“Wat is er dan voor ergs gebeurd?” vraagt Stijn.  
“Dat weet ik niet meer, vraag het maar aan Trees, zij 
weet altijd alles het beste.”
Het blijft heel lang stil, de soep is al op. En dan zegt 
Trees heel zacht: ”Ik weet ook niet meer waarom ik zo 
boos ben.” Haar hoofd hangt nog verder omlaag.  
Truus zucht: ”Dan zal het wel heel onbelangrijk geweest 
zijn.” Ze kijkt over de tafel en schiet in de lach. “Boos om 
niets.” Trees moet nog harder lachen. “Kom hier, Truus, 
je bent mijn enige zus, met jou wil ik nooit meer ruzie.” 
Tijdens het eten praten de zussen aan een stuk door. 

Als ze weggaan, zeggen 
ze in koor: ”Buurman en 
Stijn, dankjewel. Jullie 
hebben ons een prachtige 
kerst gegeven.” Gearmd 
lopen ze naar buiten. 
“Arm in arm”, zegt Truus. 
“Lekker warm”, antwoordt 
Trees. “De Heilige Geest 
heeft mij precies de goede 
vraag ingefluisterd, opa.” 
Opa knikt heel tevreden. 


