
 
HALLO, HIER IS WEER EEN BRIEF VOOR JOU  
  
De wintertijd is ingegaan. Kaarsen worden aangestoken en misschien vast 
wel bij jullie thuis. Ook in de kerk gaan we in deze donkere tijd iets met 
kaarsen doen. En dat heeft alles te maken met het feest van het Licht, 
Kerstmis. Dit Lichtfeest is een heel groot feest in de Kerk. En als je een 
groot feest goed voorbereidt, wordt het veel fijner. In de Kerk doen we 
dat ook en de voorbereiding op Kerstmis noemen we Advent. Op zondag 
29 november is het de eerste zondag van de Advent. In kerken en huizen 
wordt dat zichtbaar gemaakt door vier weken lang elke zondag een kaars 
van de adventskrans méér aan te steken. Doen jullie thuis ook mee? Maak 
samen thuis een Adventskrans en stuur het secretariaat een mooie foto!  

HOE wij de Advent in onze parochie gaan vieren kun je hier lezen. 
Daarom schrijven we je deze brief. Omdat het nog steeds corona-tijd is, 
passen we ons aan.  

En we doen het zo: We nodigen vier weken achter elkaar steeds een 
kleine groep gezinnen uit. Van 9:30 tot 10:15 uur in de kerk van Vlijmen. 

29/11 - de gezinnen met communicanten van De Bussel en Het 
Kompas 

06/12 - de gezinnen met communicanten van de andere scholen 

13/12 - de gezinnen met vormelingen 

20/12 - alle gezinnen die willen komen 

WAT gaan we doen? 
Op de Adventzondagen ontmoeten de kinderen elke week een andere 
kunstenaar (beeldhouwer, schilder, een architect enz.). Deze laat hen 
kennismaken met de navertelling uit de Eerste Lezing van de betreffende 
Adventszondag. Daarbij schetst de kunstenaar het 'Beeld van God' dat hij 
bij deze lezing krijgt als hij zich de vraag stelt: ”Hoe gaat God met 
mensen om?” Luisteren, kijken, en meedoen. We gaan samen 
ONTDEKKEN hoe God met mensen omgaat! Op 20 december is in de 
kerk van Vlijmen de EXPOSITIE ‘BEELDEN VAN GOD’ over hoe de 
kinderen denken over God en hun geloof.  
Namens de werkgroep Gezinsvieringen 
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Adventskrans 

Een Adventskrans is 
een hangende of 
liggende ronde krans 
van dennen- of 
sparrengroen. Het is 
een symbool van hoop. 
Hoop op de komst van 
Jezus Christus, het Licht 
van de Wereld. Op de 
krans staan vier kaarsen 
waarvan er elke zondag 
van de Advent één 
meer wordt 
aangestoken. Zo leven 
we elke zondag meer 
toe naar Kerstmis. Met 
Kerstmis branden alle 
vier de kaarsen. De 
krans heeft paarse 
linten. Paars is de 
liturgische kleur die 
hoort bij Advent. 
Bron:  
https://www.samueladv
ies.nl/adventskrans/  

 

 

Word ook Facebook 
vriend en like de site:  
https://www.facebook.co
m/augustinusparochie/ 

ONTDEK & DOE MEE 



 

 

 

 

 

 

 

     EXPOSITIE 

    BEELDEN VAN GOD  
   
   
 

 

  

Komt u naar onze expositie 
kijken? Kinderen denken na over 
God en laten hun geloof zien. 

 

 

ADVENT 2020 
OP WEG NAAR KERSTMIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


