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Beste kinderen, 
 
Hier is dan “Het Aposteltje”. Dit blad hebben we speciaal 
voor jullie samengesteld, omdat de Apostelkerk 60 jaar 
bestaat. Met een moeilijk woord noemen we dat een 
jubileum. Omdat Jezus heeft gezegd, laat de kinderen tot 
mij komen, vinden wij het ook belangrijk dat kinderen in 
onze kerk extra aandacht krijgen. Daarom dit Aposteltje 
met leuke puzzels en een prijsvraag, met een kerstlied, met 
een uitnodiging voor een film, met opdrachten en met leuke 
verhalen en zelfs een kerststripverhaal. Genoeg om je in de 
kerstvakantie niet te vervelen.   
Veel plezier met “Het Aposteltje”. 

 
Beste ouders, 

 
Voor u is er ook een pagina opgenomen en die is het 
tegenovergestelde van de kinderpagina in de ‘grote’ 
Apostel. Aan de hand van 10 vragen wordt u getest op 
uw kennis over feiten rondom Kerstmis. Laat uw 
oplossingen zien aan de pastoor. Hebt u alle 10 goed, 
dan mag u op 6 januari om 16.00 uur bij hem op visite 
komen voor koffie-thee met gebak.  
 
 

Kindernevendienst 
 
Elke derde zondag van de maand is er kindernevendienst in het Tolhuis. De kinderen 
worden door de begeleiders aan het begin van H. Mis meegenomen en komen na de 
preek en de geloofsbelijdenis weer terug in de kerk. Na de Communie wil de pastoor 
graag horen wat ze gedaan hebben in de Kindernevendienst. De kinderen krijgen 2 
dagen van tevoren via de mail de uitnodiging. 

 
 
 
 
 
 
 

Kerstspel op 24 december om 19.30 uur 
Wie mee wil doen moet zich melden bij Marja Al, telefoon: 0645246893 

 

Een Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar  
toegewenst door pastoor Niesten 
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Het Kerstverhaal  
 
1. de boodschap voor Maria.  
In Nazareth woonde een meisje dat Maria heette.  
Op een dag kreeg zij een boodschap van de engel 
Gabriël. Hij vertelde haar dat zij binnenkort een kind 
zou krijgen en dat het de naam Jezus moest dragen. 
Het zou geen gewoon kind zijn, maar de Zoon van God. 
Maria kon haar oren en ogen niet geloven en zong van 
blijdschap.  

 
 
2. de geboorte van Jezus.  
Maria ging gauw naar Jozef om het grote nieuws te vertellen. Hij was ook erg  
blij. Ze moesten echter eerst op reis, want iedereen moest zich gaan melden 
in zijn geboorteplaats. Daar werden alle mensen geteld.  
Jozef was geboren in Bethlehem, dus daar moesten ze naar toe.  
Toen ze daar aankwamen was er nergens plaats meer om te overnachten.  
De enige plek waar ze de nacht door konden brengen 
was een stal. En daar werd die nacht de Zoon van God 
geboren. In plaats van een mooi beklede wieg had Hij 
een kribbe, een voerbak voor dieren. Daar werd de 
kleine Jezus in gelegd.  
Herders die in de heuvels van Bethlehem hun schapen 
hoedden werden opgeschrikt door een groot licht aan 
de hemel. Er daalde een engel neer die het grote 
nieuws aan de herders vertelde. De herders gingen 
meteen naar de stal kijken.  
 

 
3. de drie Koningen.  

 Drie Koningen hadden een grote ster in het Oosten 
gezien en ze wisten dat er een bijzonder Kind geboren 
was, een Kind dat vrede zou brengen op de hele 
wereld.  
Ze vroegen aan koning Herodes of hij wist waar ze dat 
Kind moesten zoeken. Maar de koning was bang dat dit 
Kind hem op een dag van de troon zou stoten. Daarom 
vroeg hij of de drie Koningen hem kwamen bezoeken 
als ze het Kind gevonden hadden.  

 De drie Koningen gingen op weg naar Bethlehem en vonden Jezus al gauw in 
de stal.  Ze brachten mirre, wierook en goud als geschenk mee. Maar ze 
gingen niet. meer terug naar koning Herodes. God zei hen in een droom dat ze 
een andere weg naar huis moesten nemen.  
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De kaarsen 

 
 

De kaarsen staan te branden 
zo vrolijk en zo blij. 

Vertellen van het Kindje, 
dat kwam voor jou en mij. 

 
  Dat Kindje werd geboren 
  in ’t midden van de nacht. 
  En heeft aan alle mensen 
  heel veel geluk gebracht, 

 
    Dat Kindje is de Koning 
     voor mensen zoals wij. 
  Zoals een kaars in ’t donker 
    maakt Hij ons leven blij.  
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Bij Kerstmis horen natuurlijk kerstliedjes. De meeste liedjes ken je vast 
wel. Maar er zijn ook minder bekende liedjes. Een daarvan staat 
hieronder. Misschien heb je het wel eens gehoord. Als dat niet zo is kun 
je op YouTube kijken, luisteren en meezingen. Veel plezier! 
 

Een Koning Is Geboren 
 
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 
https://youtu.be/Qaf89AbI988ttpsyoutu.be/Qaf89AbI988 

1) Een koning is geboren 
Een koning, een koning 
Een koning is geboren 
Heb je 't al gehoord 
Hij kwam op aarde wonen 
Als baby'tje zo klein 
Voor alle mensen, ook voor jou 
Wil Hij de koning zijn 
 
2) Waar is Hij dan geboren 
Die koning, die koning 
Waar is Hij dan geboren 
Ik denk ineen paleis 
O nee, die koning die ik ken 
De machtigste van al 
Die kwam niet in een mooi paleis 
Maar in een arme stal 
 
3) Waar moet Hij dan in slapen 
Die koning, die koning 
Waar moet Hij dan in slapen 
Een gouden hemelbed 
O nee, die koning die ik ken 
Die heeft geen bed van goud 
Geen pracht en praal, maar o zo 
kaal. Een kribbetje van hout 

 
 
4) Wat draagt Hij dan voor kleren 
Die koning, die koning 
Wat draagt Hij dan voor kleren 
Een jas van hermelijn 
O nee, die koning die ik ken 
Die heeft er zelfs niet één 
En ook geen hemdje van satijn 
Maar doekjes om zich heen 
 
5) Hoe kan ik Hem dan vinden 
Die koning, die koning 
Hoe kan ik Hem dan vinden 
Weet jij misschien de weg 
Die koning is dichtbij je 
Je hoeft niet ver op reis 
Vraag Hem in 't kribje van je hart 
Dan wordt het een paleis 
Dan wordt het een paleis

https://youtu.be/Qaf89AbI988
https://youtu.be/Qaf89AbI988
https://youtu.be/Qaf89AbI988
https://youtu.be/Qaf89AbI988
https://youtu.be/Qaf89AbI988
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Ken je het Kerst-ABC? 
 

A  
is Augustus. Hij lijkt heel gewoon, maar hij is 
keizer en zit op een troon. 
 

B  
dat is Bethlehem, klein en veracht.  
Nu is het heilige nacht.  
 

C 
is het Credo, dat eerst moet gezegd. Wie gelooft, kan hier terecht. 
 

D 
is de deur van de herberg. Gesloten. Armoedige reizigers worden 
verstoten. 
 

E 
is een engel, ’t is er een van de velen.  
 

F 
is de fijfel. Dat is een fluit waarop hij mag spelen. 
 

G 
is het Gloria, te horen in de velden. Daar 
waar de engelen het nieuws vermelden. 

 

H 
zijn de herders die het verstonden, en het kind zochten,  
in doeken gewonden.  
 

I 

is Immanuel, God komt de mensen te hulp. 
 

J 
dat is Jozef, verbaasd en verlegen. Het Kindje huilt, hij kan er niet tegen. 
 

K 
dat is de kribbe, gevuld met stro. Als het Kindje 
beweegt, hoor je het zo. 
 

L 
is het lampje, het laat schaduwen leven. 
 

M 
is Maria, die dommelt nu even.  
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N 
is Nazareth, dat speelt in haar dromen. Waarom kon thuis de geboorte 
niet komen? 
 

O 
is de os, hij snuift welgezind.  
Toe, kom niet zo dicht bij het Kind.  
 

P 
is het paleis van Herodus, de koning. Hij krijgt bezoek van drie wijzen  
in zijn prachtige woning. 
 

Q 
is Quo Vadis, dat betekent ‘waar gaan jullie heen?’ Dat vraagt hij de 
heren. Kom later terug, ook ik wil hem eren. 
 

R 
is hun reis door verre woestijnen.  
 

S 
is de ster die zij zagen verschijnen. 
 

T 
is de troon en de geschenken die zij 
brachten. Goud, wierook en mirre.  
En ’t Kindje lachte. 
 

U 
is de uitweg voor jou en voor mij want, 

 

V 
is de verlossing. 

 

W 
dat zijn wij. 
En ik snel nu de  

 

X en de IJ 
maar voorbij, want 
 

 

Z 
is de Zoon van God. Gekomen voor allen, voor jou en voor mij. 
 

Zalig Kerstmis  
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Als je de oplossing van deze puzzel hebt gevonden kun je die mailen 
naar pastoor Niesten. Zijn emailadres is: hjozefniesten@planet.nl  
Je kunt je oplossing ook in de Apostelbrievenbus in de kerk stoppen. 
Vergeet niet je naam erbij te vermelden. Alle goede oplossingen loten 
mee voor een prijs. Doe je best!  
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Beste ouders en andere grote mensen, 
 

Het Aposteltje is speciaal voor de kinderen in dit jubileumjaar. De Apostelkerk 
bestaat 60 jaar. Dat is bijzonder voor een noodkerk. Normaal wordt die na enkele 
jaren afgebroken en wordt er een hele nieuwe kerk gebouwd. Dat is gebeurd met de 
Regina Caeli aan het Hilbersplein en de St.Jozefkerk aan de Laan der Nederlanden 

 
 
 
 
 
 
 

Vele nieuwe kerken overal in het land zijn al gesneuveld. De Apostelkerk bestaat 
nog en viert het 60-jarig bestaan. We hebben al een paar mooie activiteiten gehad 
zoals de jubileumviering op 3 juli, de fietstocht op 7 augustus, de bustocht naar 
Volendam op 18 september, de Lourdesnovene en de open middag op 22 oktober en 
de Kisikids musical op 19 november. Voor de komende maanden staat er nog wel 
wat op het programma. Daarvan houden we u op de hoogte in De Apostel en ook in 
Het Aposteltje. U bent dan ook goed op de hoogte van wat er in de Kersttijd allemaal 
staat te gebeuren. Dan krijgt u nu een examenopdracht die u ook met uw kinderen 
kan doen. 
 
Examenopdracht voor de ouders: 
 
1. Wie werd er op 25 december geboren en in welk jaar? 
__________________________________________________________________ 
2. Wat is de naam van de eerste martelaar die gestenigd werd en op welke dag 
denken we daar aan in de kerk? 
___________________________________________________________________ 
3. Welke heilige moeder krijgt op 1 januari bijzondere aandacht? 
___________________________________________________________________ 
4. Hoe noemen we de kinderen die in Betlehem vermoord werden? 
___________________________________________________________________ 
5. Hoe heet het feest dat we normaal vieren op 6 januari? 
___________________________________________________________________ 
6. In welke plaats is Maria verschenen in Portugal?  
___________________________________________________________________ 
7. Welke apostel krijgt op 27 december bijzondere aandacht? 
___________________________________________________________________ 
8. Wat vieren we in de kerk op 30 december? 
__________________________________________________________________ 
9. Wat zijn de namen van de drie gezinsleden? 
___________________________________________________________________ 
10. Wat eten de mensen graag op Ouderjaarsavond? 
___________________________________________________________________ 
Laat je antwoorden zien aan de pastoor. Heb je alles goed, dan krijg je een 10!  
En koffie/thee met gebak op 6 januari 2023 om 16.00 uur in het pastoorshuis! 
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De musical Spector 
 
Op zaterdag 19 november werd in de Grenspost de musical Spector 
opgevoerd door de Kisi Kids. De Grenspost was de hele dag vol met 
kinderstemmen, muziek, dans, vrolijkheid en enthousiasme. 
 

’s Morgens werd er flink geoefend. Er waren drie 
meisjes uit Beverwijk, (kleinkinderen van iemand 
uit de Apostelkerk) die ook mochten meedoen. 
Dat ging geweldig goed!  
 

’s Middags om half drie kwamen de eerste 
bezoekers. Pastoor Niesten was erg trots en 
heette iedereen welkom. Toen konden we 
genieten van een prachtige musical. 
 

Spector gaat over een jongen die 
blind is. Toch maakt hij zijn dromen 
waar. Hij mag namelijk mee doen in 
het circus. Hij mag een act opvoeren, 
maar eerst ziet hij dat niet zitten. “Ik 
kan dat niet en ik zal jullie alleen 
maar tot last zijn,” zegt Spector. Maar 
met de aanmoediging en de hulp van 
de mensen om hem heen, gaat het 
hem lukken. Maar wel met vallen en 
opstaan. 

 

Wat een prachtige boodschap brengen de Kisi Kids met deze musical.  
Je kunt echt wel je dromen waarmaken, ook al heb je een handicap.  
God heeft je je talenten gegeven om er iets mee te doen.  
 
Na afloop werd alles opgeruimd en gingen we 
naar het Tolhuis. Daar hebben we heerlijk 
gegeten. Het was erg gezellig en na het eten 
begonnen de meesten weer spontaan te zingen!  
 

Het was dus een zéér geslaagde dag, waar we 
met grote dankbaarheid op terug kijken. 
 

Een enthousiaste bezoeker,  
 

Louise Dijkman 
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Film voor de kinderen 
Op woensdag  

4 januari  
0m 15.00 uur 

In de Grenspost 
(jong en oud zijn allen welkom) 

 
De film duurt 30 minuten.  

Na afloop gaan we nog iets 
leuks doen. 

 
 

De tekenfilm vertelt het waar gebeurde verhaal van de drie kinderen 
van Fatima aan wie Maria is verschenen. Lucia, Francesco en Jacintha 
hebben Maria zes keer gezien. Eerst verscheen hun nog een engel en 
wel drie keer. Dat was een jaar ervoor. 
Dit gebeurde allemaal in 1917 in Fatima in Portugal, toen nog een klein 
dorp met veel weidegrond. De drie kinderen moesten op de plaats waar 
ze de verschijningen kregen schapen hoeden. Omdat de mensen hen 
niet geloofden werden ze zelfs gevangen genomen.  
Tijdens de laatste verschijning vond het zonnewonder plaats. Dat was 
heel eng, omdat de zon van zijn plaats kwam en draaide en danste. Wel 
10.000 mensen hebben dit gezien en meegemaakt. Het regende heel erg. 
Van schrik vielen ze op de natte moddergrond toen de zon danste en 
draaide, maar wonder boven wonder waren ze allemaal droog toen ze 
opstonden. 
Maria riep de kinderen en ook ons allemaal op de rozenkrans te bidden. 
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   Een raadselachtige pagina 
 
     Ra ra, hoe zit dat? 
 
 
 
 

1. Waarom vliegen vogels in de winter naar warmere landen ? 
 

2. Waarom durft een koe geen mop te vertellen ? 
 

3. Hoe noem je een oude sneeuwpop ? 
 

4. Met welke hand kun je het beste schrijven ? 
 

5. Welk huis heeft geen dak, geen deur en geen 
raam ? 
 

6. Wat is het toppunt van netheid ? 
 

7. Wat gebeurt er als er een kers uit een boom valt ? 
 

8. Hoe laat is het als de klok dertien keer slaat ? 
 

9. Er staan vijftig vrouwen onder één paraplu, maar ze 
worden niet nat.    Ra, ra hoe kan dat ? 

 
 

10. Davids vader heeft drie zonen, Bas, Thijs en wat is de naam van de 
derde zoon ? 

 
 
 
De oplossingen van de raadsels staan op bladzijde 15. 
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Verhaal van de heilige Christoffel 
 

Christoffel was geweldig groot en sterk en daarom had de koning hem 
in dienst genomen. Maar Christoffel wilde alleen de grootste koning ter 
wereld dienen. Toen hij ontdekte dat de koning minder machtig was dan 
de keizer, trad hij in dienst bij de keizer. Na een tijdje merkte hij dat de 
keizer bang was voor de duivel. Dus sloot Christoffel zich aan bij de 
duivel en reisde met hem mee. Toen ze op een keer langs een kapelletje 
met een kruisbeeld van Jezus kwamen, vluchtte de duivel angstig weg.  
 
Toen begreep Christoffel dat Jezus Christus sterker was en ging hij 
naar Hem op zoek. Na een lange zoektocht kwam hij bij een kluizenaar 
die vertelde dat Christus inderdaad de grootste koning is. Deze koning 
wilde hij dienen. De kluizenaar gaf hem de taak bij de grote rivier te 
gaan wonen en daar de mensen naar de overkant te dragen, omdat vele 
mensen verdronken. Als hij zo koning Christus zou willen dienen, zal 
Christus daar heel blij mee zijn. Christoffel zei: 'Dat is echt iets voor mij. 
Dat kan ik. Hiermee zal ik Hem dienen.'  
 
Hij ging dus naar de rivier en bouwde een hutje op de oever. Hij nam 
een grote stok en daarop steunde hij in het water. Zo droeg hij 
onvermoeibaar mensen naar de overkant. Eens lag hij in zijn hut te 
rusten, toen hij een kinderstem hoorde roepen: 'Christoffel, kom naar 
buiten en zet Me over.' Hij stond op, liep naar buiten, maar zag niemand. 
Dit gebeurde nog een keer. Toen hij de stem voor de derde keer hoorde, 
zag hij inderdaad een Kind op de oever. Christoffel nam het Kind op zijn 
schouders, pakte zijn stok en stapte het water in.  
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Maar het water begon steeds hoger te stijgen, het kwam tot aan zijn 
schouders, en het Kind werd zwaarder en zwaarder, zodat Christoffel 
bijna bezweek. Hij werd doodsbang en dacht dat hij zou verdrinken.  

 
Toen hij met de grootste moeite de overkant had bereikt, zette hij het 
Kind op de grond met de woorden: 'Nou Jongen, Jij was zwaar als lood! 
Het leek wel of ik de hele wereld droeg!' En het Kind zei: 'Wees niet 
verwonderd, Christoffel, want je hebt de Schepper van de wereld 
gedragen! Want Ik ben Jezus Christus, de koning, die jij met dit werk zo 
trouw dient. En om je te laten zien dat het waar is wat Ik zeg, moet je 
als je de rivier terug overgestoken bent, je stok nemen en die naast je 
hut in de grond zetten. Morgen zal hij in bloei staan en vrucht dragen. 
Toen verdween het Kind voor zijn ogen.  
 
Christoffel ging terug en plantte zijn stok in de grond. Toen hij 's 
morgens opstond, droeg de stok inderdaad bladeren en vruchten, zoals 
een boom. Toen liet Christoffel zich dopen in de rivier, en daarom heet 
hij Christoffel, dat betekent ‘Christusdrager’.  
 
 

 
 
Oplossingen van de raadsels: 
 
1.Dat is makkelijker dan lopen. 
2.Hij is bang dat de andere koeien “boe” roepen. 
3.Water.  
4.Geen van tweeën, schrijven doe je met een pen. 
5.Een klokhuis. 
6.Met mes en vork uit je neus eten. 
7.Dan heeft die een kersenschudding. 
8.Tijd om naar de klokkenmaker te gaan. 
9.Het regent niet. 
10.David.  
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Feesten in de kerk 

In de Rooms-Katholieke Kerk vieren we over heel de wereld op dezelfde 

dagen grote feesten. Hieronder zie je de afbeeldingen. Kun jij het goede 

woord bij het juiste feest zetten?  Dit zijn de woorden: Hemelvaart - 

Pasen - Kerstmis - Pinksteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je heel goed kijkt zie je nog een feest. 

K  .  .  .  .  .  .  . P .  .  .  . 

H .  .  .  .  .  .  .  .  . P .  .  .  .  .  .  .  .  . 

G .  .  .  .    V .  .  .  .  . 
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Een ander kerstverhaal 
Het allermooiste geschenk 

 
Toen de engelen aan de herders gezegd hadden dat in de stal in 
Bethlehem de koning van de wereld geboren was, zochten zij naar een 
passend geschenk dat zij voor dit kind in de kribbe zouden meenemen.  
 
De herders gingen uit elkaar maar ze spraken 
af, elkaar na een poosje weer te treffen om dan 
samen naar de stal te gaan om het kind te 
aanbidden en het hun geschenken te geven. 
“Ik breng een schaapje mee”, zei de een. 
“Ik een kan vol verse melk”, zei de ander. 
“En ik een warme deken”, riep de derde. 
 
Bij de herders was ook een herdersjongen.  
Hij was straatarm en had niets wat hij het kind kon geven.  
Verdrietig liep hij naar de schaapstal en zocht in zijn eigen kleine hoekje 
of hij toch niet iets had wat hij voor het kind kon meenemen.  
Maar er was niets dat ook maar een beetje op een geschenk leek. 
Vertwijfeld stak hij een kaarsje aan om in elk hoekje en spleetje te 
kunnen zoeken. Alle zoeken was vergeefs.  
Toen ging hij midden op de grond zitten en was zo verdrietig dat de 
tranen over zijn wangen liepen. 
 

Hij bemerkte zo niet dat een andere herder de stal 
was binnengekomen en voor hem stil bleef staan.  
Hij schrok zelfs, toen de herder hem aansprak. 
 “Daar brengen wij alle mogelijke geschenken mee 
voor de koning van de wereld. Ik geloof echter dat jij 
het allermooiste geschenk hebt!” 
Verbaasd en met betraande ogen keek de jongen  
hem aan. “Ik heb toch helemaal niets”, zei hij zachtjes.  
Toen lachte de herder en zei: “Kijk me toch eens naar 
dat kleintje. Hij houdt een brandende kaars in zijn 

handen en denkt dat hij niets heeft…”  
“Zal ik het kind dan deze kleine kaars geven?”, vroeg de jongen 
opgewonden.  
 “Jazeker”, antwoordde de herder, “ze geeft licht en warmte”.  
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Toen stond de jongen op, hield zijn hand beschermend voor het 
vlammetje en ging met de herder op weg, het kind bezoeken.  
In de stal was het koud en donker.  
Maar toen de jongen de stal binnen ging, verbreidde zich het licht en de 
warmte van zijn kaarsje en allen konden Maria en Jozef en het kind in 
de kribbe nog beter zien.  
 
En zo knielden de herders voor de kribbe neer en aanbaden de Heer van 
de wereld, het kleine kind, met de naam Jezus.  
Ze boden het kind hun geschenken aan.  
De jongen zette zijn kaars heel dicht bij de kribbe en zo kon hij duidelijk 
het glanzen in de ogen van Maria en Jozef zien. “Dat kleine licht is het 
allermooiste geschenk”.  
 

 
 
En allen waren zij blij met dit mooie kerstlicht, dat zelfs de armelijke 
stal gemoedelijk en warm maakte. En weer moest de herdersjongen 
huilen. Maar nu waren het tranen van vreugde. 
 
Tot op de dag van vandaag steken mensen met Kerstmis kaarsen aan. 
Niet alleen om meer licht en sfeer te hebben in huis, maar ook omdat ze 
allemaal op het kleine licht wachten dat hen altijd weer vreugde en 
geborgenheid schenkt, het Licht van Jezus.  
De komst van Jezus naar ons is als een licht in de duisternis. 
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Het Aposteltje wenst je een 

Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar 
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Kleur een mooie achterkant  
 

 


