
Bekijk de 
achterkant!

Ha! Wat mooi dat je het adventspakket van 
de Jeugdbond voor je hebt liggen. Dit pak-
ket is gemaakt in samenwerking met www.
bijbelsopvoeden.nl. 

De leeswijzer begint op zondag 27 november. 
Vanaf die dag kunnen kinderen aftellen met 
behulp van stickertjes. Het pakket loopt door 
tot 31 december. 

Iedere week staat er een thema en een 
Bijbeltekst centraal. Deze vind je terug op de 
weekkaarten en in de leeswijzer. Alle over-
denkingen en verwerkingsopdrachten sluiten 
hier weer bij aan. De materialen die je nodig 
hebt zitten in dit doosje. 

Op danielonline.nu/advent kun je van maan-
dag tot en met zaterdag een bijbehorende 
podcastaflevering luisteren: een overdenking 
van zo’n vijf minuten die zich vooral richt 

op iets oudere kinderen in het 
gezin. Voor kleine kinderen is 
er iedere week een uitlegvideo, 
waarin het weekthema wat dich-
terbij gebracht wordt. 

Op de achterkant van deze flyer 
zie je precies wat er in dit pakket 
zit. Verder is alles te vinden op 
danielonline.nu/advent. Is jouw 
pakket niet compleet? Mail dan 
even naar webshop@jbgg.nl.

We wensen jullie een gezegende 
tijd toe!

Een hartelijke groet (ook na-
mens de betrokken collega’s en 
vrijwilligers)!

Gertjan van der Jagt



Op deze kaartjes 
staan de weektek-
sten. Deze vind je ook 
terug in de leeswijzer.

Ga jij aan de slag met een raamte-
kening? Je leest er meer over in het 
verwerkingsboekje. Deze zwarte 
stift is (ook) geschikt voor op het 
raam.

Diverse kleurplaten 
en een boekenlegger. 
In het verwerkings-
boekje staat wat bij 
welke week hoort.

In de leeswijzer staan alle over-
denkingen, met Bijbelgedeelten 
en een psalm of lied.

De waaier is uiteindelijk een 
boekje geworden. In dit ver-
werkingsboekje staan allerlei 
suggesties, passend bij de 
weken. 

Kijk in het verwerkingsboekje 
wanneer je deze gaat maken! 

Met het krimpfolie en de sjabloon 
kunnen jullie een mooie sleutelhanger 
maken! In het verwerkingsboekje vind 
je hier meer informatie over. 

Waar gaat jullie plaat staan? Je 
kunt ‘m ophangen of neerzet-
ten. De donkere kant van de 
achtergrond is tot aan Kerst. 
Vanaf Eerste Kerstdag mag je 
‘m omdraaien! 
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