
 

 Voor de hele maand december hebben we, net als vorig jaar, een advent-/kerstspeurtocht uitgezet in Heemse 

voor het hele gezin... en natuurlijk voor iedereen die hier verder belangstelling voor heeft.  

Startpunt is de Hessenwegkerk, Hessenweg 47 te Heemse.  

 Aan de hand van de routekaart maak je een wandeling door Heemse. Onderweg moet je op zoek naar           

afbeeldingen uit het kerstverhaal. Bij elke gevonden afbeelding vind je een letter.                                                                  

Schrijf deze letter in de grote ster op bijgaande bladen; doe dit bij het stukje tekst uit het kerstverhaal, dat bij de                         

gevonden afbeelding past. De afbeeldingen hangen niet op volgorde, dus speuren maar!                                                 

Alle letters samen vormen twee woorden. (Tip: let goed op de ramen die je onderweg tegenkomt).  

De oplossing kun je inleveren bij Esweg 15 (bus in het glazen tuinhuisje) of via de mail: knd.heemse@gmail.com.          

Een foto/selfie die je onderweg hebt gemaakt, is ook zeker welkom op de mail (niet verplicht ;).                                                                  

Mocht je bezwaar hebben tegen het plaatsen op social media, zet dat er dan even bij. 

Onder de goede inzendingen verloten we een prijs, dus zeker de moeite waard om het in te leveren! 

Pas op het verkeer onderweg en bij het oversteken! Het is niet de bedoeling om privéterrein te betreden.  

Veel succes! 

 Leiding kinderdienst PKN Heemse  

 Oplossing:   ……………………………………………………………… 

 Naam:   ……………………………………………………………… 

 Adres:   ……………………………………………………………… 

 E-mailadres:  ……………………………………………………………… 

 Telefoonnummer: ……………………………………………………………… 



 



 

               aria voelde aan haar buik. Die was al heel dik. Ze besloot even bij Jozef                   
 te gaan kijken. “Gaat het goed?,” vroeg ze toen ze de werkplaats                                           

 binnenkwam. “Ga maar lekker zitten. Dan laat ik je zien hoe het wiegje  
 wordt,” zei Jozef. “Prachtig!” zei Maria blij. “En dat moet ook. Want we krijgen 
 niet zomaar een kindje, maar een heel bijzonder kind. Dat heeft de engel aan         

 mij verteld.” 

en paar dagen later kwam er een boodschapper in het dorp. Hij riep: “Luister, 

mensen! Iedereen moet naar de plek gaan waar zijn familie is geboren. Want 

alle namen moeten opgeschreven worden in dikke boeken. Op bevel van de kei-

zer. Hij wil weten hoeveel mensen er in zijn land wonen.” Jozef vertelde het bericht aan 

Maria: “We moeten helemaal naar Bethlehem, want daar komt onze familie vandaan.” 

Maria legde haar hand op haar buik. “Maar Jozef.. het kindje kan ieder moment worden 

geboren.” Jozef aaide over haar wang. “Maak je maar geen zorgen. Kijk, ik heb een ezel 

geleend. Dan hoef je niet zo ver te lopen.” 

 at is het druk!” zei Maria al gauw. Ze keek naar alle andere mensen die ook 

op reis moeten om hun namen in de dikke boeken te laten opschrijven. Ook 

al  zat Maria op de ezel, na een tijdje werd ze van het gehobbel toch wel 

moe. “Moeten we nog ver?” vroeg ze telkens. En dan knikte Jozef. “Nog heel ver”... 

indelijk kwamen Maria en Jozef aan in de stad. “Hou 

nog even vol,” zei Jozef. “We vinden vast een herberg 

waar we kunnen slapen.” Maar hij vergiste zich. Alle 

herbergen waren vol. Er was nergens meer een bed vrij.. 

n ook bij de laatste herberg zei de baas: “Het spijt me, er is echt geen bed meer vrij.” “Ook 

niet eentje, alleen voor mijn vrouw?” vroeg Jozef smekend. “Ik heb nog een oude stal 

buiten op het veld. Daar mogen jullie vannacht wel slapen,” zei de baas van de 

herberg.  Jozef trok aan de ezel en ze gingen meteen de kant op die de man had                  

aangewezen. Gelukkig vonden ze de stal al gauw. 

oen, in die nacht, werd het kindje geboren. Maria wikkelde hem in de zachte doe-

ken die ze meegebracht had en ze legde hem in een kribbe met stro. “Zijn naam is   

Jezus,” zei Maria. “Later, als hij groot is, zal hij iedereen vertellen hoe belangrijk het is 

om voor elkaar te zorgen. En om vrienden van elkaar te zijn.”  



 

n dezelfde nacht zaten buiten op het veld een paar herders. Ze pasten op hun 

schapen. En om het niet te koud te krijgen, hadden ze een vuur                  

 gemaakt. Plotseling schrok iedereen op van een fel licht.  

ees niet bang. We komen jullie groot nieuws vertellen.” Het was een 

engel. En ineens was de hele lucht vol engelen. Ze zongen over een 

kindje dat vrede zou brengen. Het was geboren in Bethlehem. “Dat is 

hier vlakbij,” zei een van de herders. “Kom, laten we dat kindje gauw gaan zoe-

ken.” De herders lieten hun schapen achter en gingen op weg. Boven de stal 

stond een grote ster te stralen. 

innen in de stal vonden ze Jozef, Maria en het kindje Jezus. “Wat fijn dat jullie 

op bezoek komen,” zei Maria. “Maar hoe wisten jullie dat we hier waren?”  

“Door de engelen,” zeiden de herders. “En door de ster.” Boven de stal 

stond een grote ster te stralen. Zo helder dat Jozef er stil van werd. Hij wist het 

zeker. Maria had gelijk. Hun pasgeboren zoon was heel bijzonder.  

  

a een paar dagen kwamen er ook drie wijze mannen uit het oosten. Ze 

waren erg knap en wisten alles van sterren en planeten. Toen ze op een 

dag een heel grote, stralende ster aan de hemel ontdekten, besloten ze 

op reis te gaan. “Misschien is er wel een koningskind geboren. Laten we ge-

schenken meenemen.” En dat deden de mannen. In de zadeltassen van hun 

kamelen stopten ze dure cadeaus en gingen op reis. 

oen de wijze mannen aankwamen bij de stal, waren ze eerst wel een beetje ver-

baasd. Moesten ze hier zijn? Maria knipperde met haar ogen. Wat een deftig be-

zoek. Trots hield ze Jezus in haar armen. Hoe wisten de mannen van haar bijzondere 

kindje? “De ster wees ons de weg,” legde een van hen uit. Maria dacht; natuurlijk, de 

ster. En alles wat er gebeurde die dagen, vergat ze niet.  

  

Fijne feestdagen! 


