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De nieuwe adventskalender voor kinderen van 3 tot 12 jaar is er. 
Al ruim dertig jaar wordt deze verspreid door de Nieuwe Families van de 

Focolarebeweging. De kalender biedt de gelegenheid om op een originele manier 
de advent te beleven thuis, in de parochie of met de klas. 

De advent begint dit jaar op zondag 27 november en telt 28 dagen. Het is de voorbereidingstijd op het kerstfeest. 
Voor christenen is dit feest van de geboorte van Jezus ruim 2000 jaar geleden, een belangrijk moment. 

Jezus kwam liefde en vrede brengen op aarde aan alle mensen. 
Elk jaar kijken we naar wat er gebeurt in de wereld rondom ons en van daaruit maken we de adventskalender. 

Op veel plaatsen is er geweld of reeds lange tijd oorlog maar dat is zover van ons af dat we er geen of weinig rekening mee houden. 
De oorlog in Oekraïne heeft ons geheel onverwachts dichter bij die realiteit gebracht. We zien de vele gevolgen hiervan. 

We werden geconfronteerd met mensen die vluchten, die alles moeten achterlaten en die op zoek moeten gaan naar onderdak. 
Het is niet voor iedereen mogelijk om mensen in huis op te nemen maar we kunnen meezoeken naar oplossingen. 

Wij kunnen de onderhandelingen naar vrede niet voeren, maar we kunnen wel meewerken aan een klimaat van vrede, openheid, verdraagzaamheid en 
samenhorigheid. En dit kan al op heel jonge leeftijd. Daarom kiezen we in deze adventstijd voor doe-puntjes, daden die we uit liefde stellen, vanuit deze thema’s. 

Samen met de kinderen blijven we ook bijzonder aandacht geven aan de zorg voor onze planeet. 
Het centrale punt voor deze advent is: De warmte van het feest van de geboortedag van Jezus laten overstromen naar alle mensen, naar alle landen. 

En dit als teken dat dit Kind geboren is voor iedereen. Dat is ook zijn programma: dat allen één mogen zijn. (vgl. Joh 17,21) 
De opbrengst van de adventskalender gaat dit jaar naar families wereldwijd die zich willen vormen in de spiritualiteit van eenheid en universele broederlijkheid. 

De adventskalender is in kleurschakeringen gedrukt op gerecycleerd papier. Het formaat van de adventskalender is groter dan een A2 maar kleiner dan een A1. 
Het geheel is eerst in twee en dan in drie gevouwen zodat het resultaat een A4 formaat is. 

Op de voorpagina van de adventskalender staat de uitleg. 
Dit jaar maken we een kerstdorp met huisjes die mensen welkom heten! 

De huizen en de kerststal kunnen rechtop gezet worden. 
• Voor elke week is er een huis met een deur en 6 vensters die open gemaakt kunnen worden zodat we mensen kunnen ontvangen. 

Aan de achterkant van de deur en vensters staat een doe-puntje, een daad die we uit liefde kunnen doen die dag. 
De kinderen kunnen de achterzijde ook inkleuren. 

• Aan de achterkant van de kerststal is het kerstverhaal afgedrukt. Zo blijven we ons herinneren dat God zijn zoon Jezus stuurde uit liefde voor alle mensen. 
Elke zondag van de advent kan een stukje van het kerstverhaal gelezen worden. 

Het kindje Jezus en de ster zijn nog bedekt met een gouden laagje krasverf dat op kerstdag mag weggekrast worden. 

Samen met de kinderen kunnen we ons met deze adventskalender voorbereiden op Kerstmis, 
zodat het een feest is voor alle mensen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De kalender verschijnt in meerdere talen: Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Engels, Portugees, Deens, Fins en Noors.  

De adventskalenders kosten € 5 bij minder dan 10 stuks, bij 10 stuks of meer € 4 en bij 25 stuks of meer € 3,50 

De adventskalender is te verkrijgen in de receptie van Mariënkroon of 
te bestellen via e-mail aan receptiemk@gmail.com
  Vriendelijke groeten, 

Nieuwe Families - Focolarebeweging  


