
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Goed Nieuwsbrief 

Voor ouders en kinderen 

December 2020 

Hoi allemaal, 
 

Dit is de allereerste nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief is bedoeld om de 
geloofseducatie van onze kinderen en kleinkinderen te ondersteunen. 
We hopen dat zowel grootouders, ouders als kinderen hem zullen 
lezen. 
 

Als ouders vinden wij het belangrijk ons geloof over te dragen aan 
onze kinderen. Hoe stimuleer je je kinderen in het geloof?  
Iedereen heeft daar ideeën over. In Marcus 10:13-16 kunnen we 
lezen hoe Jezus hierover denkt. “....Laat de kinderen bij me komen, 
houd ze niet tegen..... “ Het is belangrijk, dat je het goede voorbeeld 
geeft. Vooral wanneer kinderen klein zijn doen ze makkelijk na wat jij 
doet.  
 

Heb jij een bijbel waar je regelmatig uit leest of kocht je een 
kinderbijbel voor je kind waar jullie samen uit lezen. Bidden jullie 
samen en leer je de kinderen om te bidden? Dan ben je zeker al 
goed op weg om dit voorbeeld te zijn. Ben jij nog niet zo ver? Dat is 
niet erg. Bid God om je te ondersteunen hierin. Hij zal verheugd zijn 
wanneer je dit wilt oppakken. 
Met deze Goed Nieuwsbrief hopen we te kunnen bijdragen aan alles 
wat je je kind of kleinkind wilt meegeven. 

 

Inhoud: 
 

Introductie 
 

Verhaal KND 
15 november 

 

Advent 
 

Kalender 
 

Laat ons weten! 

Wanneer je je goede ideeën hebt 

voor deze nieuwsbrief 

Aanmelden bij: 

kindernevendienst@devierevangel

isten.nl 

Advent: 

Stuur een foto van je adventstafel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindernevendienst  

Verhaal uit de kindernevendienst van 15 november 2020 
 

De laatste kindernevendienst ging over “De gelijkenis van de 
talenten”. 

Jezus vertelde zijn leerlingen verhalen voor als Hij niet meer bij hen 
was. Op een dag vertelde Hij: 
Er was een rijke man die op reis naar het buitenland ging. Voordat 
hij vertrok, gaf hij zijn knechten talenten om zijn spullen te zorgen 
terwijl hij weg was. 

Aan de beste knecht gaf de man vijf talenten. Aan de volgende 
knecht gaf hij twee talenten. En een derde knecht kreeg één talent. 
Toen vertrok hij. 
 
De knecht met de vijf talenten ging meteen aan het werk. Hij 
verdiende er vijf talenten bij. 
De knecht met de twee talenten ging ook aan het werk. Hij 
verdiende er twee talenten bij. 
De laatste knecht, die één talent had gekregen groef een gat. Daar 
stopte hij het geld van zijn baas in.  
 

Een hele tijd later kwam de man terug. Hij riep de knechten bij zich. 
De knecht die vijf talenten had gekregen kwam naar voren.  
Hij gaf zijn baas de vijf extra talenten. Hij zei: “Kijk, u hebt mij vijf 
talenten gegeven. Nu heb ik er vijf bijverdiend.” Zijn baas zei tegen 
hem: “Prima gedaan, je bent een goede en trouwe knecht. Je paste 
goed op weinig spullen, ik zal je in het vervolg op veel meer laten 
passen. Kom binnen en voel je thuis in mijn huis.” 

 
Daarna kwam de knecht met de twee talenten naar voren. Hij zei: 
“Kijk, u hebt mij twee talenten gegeven. Nu heb ik er twee 
bijverdiend.” Zijn baas zei tegen hem: “Prima gedaan, je bent een 
goede en trouwe knecht. Je paste goed op weinig spullen, ik zal je 
in het vervolg op veel meer laten passen. Kom binnen en voel je 
thuis in mijn huis. “ 

 
Als laatste kwam ook de knecht met het ene talent naar voren. Hij 
zei: “Baas, ik heb gemerkt dat u mensen hard laat werken. En alles 
is dan vervolgens voor u. Daarom was ik bang. Ik heb uw talent in 
de grond begraven. Hier hebt u het terug.” Maar zijn baas zei: “Je 
bent een slechte en luie knecht. Je wist toch dat je hard moest 
werken en dat alles dan voor mij zou zijn.  

Laten we kinderen worden die hun talent(en) altijd goed willen 
gebruiken, ontwikkelen en delen met medemensen. Opdat wij 
hetgeen we van God krijgen gebruiken voor God’s glorie. Dat we 
niet lui zijn en niet wanhopig. Denk niet dat je geen talent(en) hebt. 
Want talent heeft iedereen. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wat is advent? 

Advent is een periode van voorbereiding op het 
kerstfeest. De advent is ontstaan omdat mensen in 
de periode voor kerst gingen nadenken over het 
grote wonder dat gebeurde namelijk dat God als 
mens naar de aarde kwam. 
In de kerk hangt een krans met 4 adventskaarsen er 
op. In deze periode steken we iedere zondag één 
adventskaars aan. De eerste zondag waarop dat zal 
gebeuren is zondag 29 november. Iedere zondag tot 
de kerst wordt er nog een adventskaars 
aangestoken. 

Advent 

 

Iedereen heeft zo zijn eigen gewoonten tijdens 
de adventsperiode. Het kan zijn dat je een van 
die mensen bent die al vanaf half november 
heftig zijn huis in de kerstsfeer brengt. Gezellige 
versiersels, lichtjes of een kerstboom. Andere 
mensen schaffen een adventskalender aan of 
maken er zelf één.  
Thuis kan je ook stil staan bij de adventsperiode 
door een advents kijktafel te maken met 4 
kaarsen erop.  

De adventstafel. 
Hoe zou een adventskijktafel er uit kunnen 
zien? Versier samen met je kind of kleinkind 
een tafeltje of een andere plek in huis waar je 
4 kaarsen bij gebruikt. Je kunt er iets 
uitbeelden bijvoorbeeld de weg naar het 
kerstfeest zoals hiernaast. Je kunt op de weg 
misschien afbeeldingen van mensen kunnen 
zetten of dieren die allemaal opweg gaan naar 
kers. Dat kunnen kleine beeldjes zijn van 
Jozef en Maria of een ezel. Maar lego 
poppetjes zijn ook leuk en spreken sommige 
kinderen meer aan. 
Elke advents zondag steek je met je kind een 
extra kaarsje aan. Lees dan een verhaal uit de 
kinderbijbel wat hoort bij deze periode. 
 

Maak een foto van jullie creatie en stuur het op 
naar  
kindernevendienst@devierevangelistenamsterdam.nl 

wie weet wordt jouw foto uitgekozen om op de 
website geplaatst te worden.  

 

Wil je met je kind nog meer doen gedurende de 

advent dan vind je hier een paar leuke en goed 

toepasbare ideeën 

https://tobiacatechese.org/advent-2020 

Kalender: 
 

20 december 2020 - Kindernevendienst 
 

24 dec om 17:00 uur - Kerst gezinsviering 
 

17 januari 2021 -  Kindernevendienst 
 
  
 

https://tobiacatechese.org/advent-2020

