Het Mysterie

Een vertelling onderweg naar Kerst

Samen op weg naar Kerst,
vanuit de Nieuwe kerk
Advent heeft met verwachten te maken. Wachten
duurt lang en is saai. Tenzij je op reis gaat via een
adventskalender vol verhalen…
Beleef deze winter samen een speciale
tijd van uitzien en verwachten met de verfilmde
adventsvertellingen vanuit de
Nieuwe Kerk. Ga met elkaar op reis door de tijd, dwars
door Europa naar het verleden, en leef samen toe
naar Kerst!

Adventsverhalen
De verhalen uit de adventskalender
komen uit het boek Het Mysterie
van Jostein Gaarder.
Joachim heeft met zijn vader een heel bijzondere
adventskalender gevonden. Elke keer als Joachim een luikje
van de kalender opent, valt er een stukje papier uit… Een
papier met een spannend verhaal over Elisabet. Zij reist door de
tijd en door Europa. De reis, die in het heden in Noord-Europa
begint, eindigt in het jaar nul in Bethlehem. En wat daar
gebeurt… een mysterie!
De adventsverhalen worden vanaf 1 december verteld
vanuit het geheime torentje van de Nieuwe Kerk. Ze zijn
dagelijks te bekijken op OOG TV om 12:00 en 17:00 uur en
terug te kijken via de website en het YouTube kanaal van de
Nieuwe Kerk. Elke aflevering duurt ongeveer 8 minuten.
Ga samen zitten op een moment dat jullie past, kruip in de
kussens en beleef zo dit unieke adventsproject. Sluit aan bij dit
avontuur en ga vanuit je eigen woonkamer of klaslokaal samen
op weg naar Kerst.
Want Kerst, het feest van het licht, is in aantocht!
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De video's verschijnen vanaf 1 december dagelijks op:
OOG TV (12.00 en 17:00 uur)
https://www.oogtv.nl/uitzending-gemist/tv/
https://www.youtube.com/user/NieuweKerkGroningen/
Houd voor meer informatie de website of Facebook pagina van de
Nieuwe Kerk in de gaten:
www.nieuwekerkgroningen.nl/mysterie
www.facebook.com/nieuwekerkgroningen
Of mail naar advent@nieuwekerk.org

Aan de slag met je eigen
Adventskalender
Wat is er nu leuker dan toe te leven naar Kerst met je
eigen adventskalender. Een adventskalender waar net
als bij Joachim iedere dag één van de figuren uit het
verhaal te voorschijn komt. Een schaap, een engel of
misschien wel één van de wijzen...
Hieronder vind je allerlei tips en ideeën om aan de
slag te gaan met een eigen adventskalender en de
afbeeldingen en figuren die bij het verhaal horen.
Knip ze uit en verstop ze in de adventskalender.
Bijvoorbeeld met iets lekkers erbij!
Wanneer je dan op de dag zelf het vakje opent zijn het
gelijk mooie kleurplaten om in te kleuren.

Ideeën

Een eigen adventskalender maken is
goed te doen en ook nog eens heel
leuk. Je kunt aan de slag met papieren
zakjes, wc-rollen of zelfs met
koffiefilters!
Liever een duidelijk stappenplan? Kijk
dan eens naar onderstaande links:
https://www.thelifefactory.be/eenadventskalender-met-diyenvelopjes/
https://uitpaulineskeuken.nl/2014/
11/kidsproof-diyadventskalender.html
Minder tijd of zin om zelf creatief aan
de slag te gaan? Sommige winkels
verkopen kant-en-klaarpakketten.
Bijvoorbeeld Hema of bol.com.

Mogelijk gemaakt door:
De Nieuwe Kerk Groningen, de Oecumenische
Janskerkgemeente Utrecht en OOG TV
Met medewerking van:
Anna Sieben
Evert Jan Veldman
Jerry Vinke
Kees van der Zwaard
Tirtsa Liefting
en vele anderen...
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KLEURPLATEN VOOR
DE ADVENTSKALENDER

Wanneer op de dag zelf
het plaatje tevoorschijn
komt is het gelijk
een kleurplaat!
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Volg de stippellijnen
om de plaatjes
uit te knippen
en
verstop ze
in een adventskalender,
alleen of met iets lekkers!
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FIJNE FEESTDAGEN!

