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Voorwoord
In dit ‘klokje’ vinden jullie een aantal ideeën hoe we met aandacht en
zorg, vorm aan de kersttijd kunnen geven. En op deze manier deze tijd
van naar binnenkeren en het feest van de liefde en het grote licht in en
om onze werkgebieden, woonhuizen en tuintjes gezamenlijk tegemoet
gaan. Alle activiteiten en vieringen zijn intern.
De grote adventstijd is begonnen. We kunnen ons afvragen; welke weg
gaan wij, ga ik, in deze tijd van grote verwachting, hoe bereiden we ons,
hoe bereid ik me voor op het grote lichtfeest, ons kerstfeest.
Advent, (Latijn; Advenire=Aankomen)
De tijd van verwachting, voorbereiding op wat er komen gaat.
Dat voorbereiden mochten we al even oefenen en doen door het vieren
van het Michaëlsfeest. Het feest van moed en het in vrijheid maken van
voor ons de juiste keuzes. Wij mochten oogsten en daarna moed
verzamelen voor wat er komen gaat. Het strijden tegen…de strijd met…het
wijzen naar onze draak.
We mochten oefenen het met Sint-Maarten, het feest van heroverweging
en offerkracht. Sint-Maarten deelt. Gelijkwaardigheid door het delen met
zijn medemens. We schenken dat, wat vrij is.
En nu ook met Sint-Nicolaas, hij leert ons te geven zonder iets terug te
ontvangen evenals Sint Maarten. Het feest van geven vanuit een
onvoorwaardelijke liefde en reflectie. Het waarnemen zonder te oordelen.
En open te staan voor wat er komen gaat. Vol verwachting klopt ons
hart…. En dan is daar het kerstfeest. Maria met haar mantel van zorg,
sterrenzegen en liefde krachten schenkt ons het kerstkind, zij schenkt ons
het liefdekind, zij schenkt ons een groot licht, wij mogen ons openstellen
om dit licht te ontvangen.

Stilte is de taal van God, het is ook de taal van het hart.
Hoe beter je luistert naar je innerlijke stem,
des te beter hoor je wat er zich om je heen afspeelt.
Alleen wie kan luisteren heeft recht van spreken.
Dag Hammerskjold
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Advent en kerstfeest
Advent en kerstfeest, het grote geschenk van het licht.
De grote kersttijd begint op Sint Maarten op 11 november en eindigt met
Maria Lichtmis op 2 februari.
Het is de tijd van verstilling, delen, schenken en ontvangen.
De bomen worden kaal. De dagen zijn voelbaar kouder en korter geworden,
het daglicht neemt snel af. We zoeken als we buiten zijn bescherming en
warmte in onze winterjassen. Onze voeten die ons op de aarde dragen en
waarmee wij ons pad lopen zijn omhuld met dikke sokken en warme
schoenen.
We trekken ons terug in onze huizen maar ook in onszelf. Eind van de
middag valt de schemering al in. Die schemering kondigt de avond en de
nacht aan waarin we tot rust komen en we terugkijken naar de dag en ons
ook mogen losmaken van de dag. De lange avonden kunnen ruimte maken
om tot jezelf en tot rust te komen, maar ook tot elkaar. Samen op zoek
naar geborgenheid, gezelligheid, warmte, liefde en licht.
Maar ook van het oefenen om te delen en te schenken en uiteindelijk te
kunnen ontvangen. Het ontvangen van het licht wat ons in de kerstnacht
geschonken wordt. Het licht wat wij mee mogen dragen, samen met en voor
elkaar, op weg naar het kerstfeest.

Donker wordt de aarde
Duister overal.
Maar ons hart bewaarde
Licht dat blijven zal.
Dat het helder brande
stralen mag heel ver,
dan zal eens de aarde
stralen als een ster.
Lena Struik

4
Bronlaak Advent en Kerstmis 2022 interne vieringen

De jaartafel
De rijk gevulde jaartafel van de herfst heeft plaats gemaakt voor een schone
en bijna lege jaartafel gehuld in de kleur blauw. Deze leegte laat ons een
nieuw begin, maar ook ruimte zien en nodigt ons uit tot opbouwen.
Het samen langzaam en met zorg opbouwen en zichtbaar maken van de
schepping van de natuurrijken en de mens op de jaartafel. Dit kan ons
helpen bewust maar ook stil te worden in de tijd die wij adventstijd noemen.
Hoe zou je dat kunnen doen?
Eerste Advent, stenen en mineralen, een witte lelie als symbool voor
ontvankelijkheid. Op vele schilderingen van ‘De verkondiging’ aan Maria
zien we deze lelie terug.






Tweede Advent, Plantenwereld, mos of een bloeiend plantje.
Derde Advent, Dierenwereld.
Vierde Advent, de mens, de herders.
Op kerstavond, Jozef en Maria met het kerstkind.
Op 6 januari, de koningen die al eerder ergens in huis op weg gingen.

Misschien kunnen we proberen om in deze tijd van drukte, opdrachten en
verwachting elke dag even stil te staan, even stil te zijn, stil zijn in jezelf en
met elkaar.
Stil zijn om de stilte te horen, leegte tot ruimte te maken en zo plaats te
hebben om het licht te kunnen ontvangen. Het licht te verinnerlijken zodat
we het kunnen uitstralen.
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Het eerste licht van Advent
is het licht van de stenen.
Stenen die leven
In kristallen en botten.
Het derde licht van Advent
Is het licht van de dieren.
Dieren van boerderij,
veld, lucht en zee.
Allen wachten zij
Op de grote geboorte.

Het tweede licht van Advent
Is het licht van de planten.
Wortels, stengel, blad,
Bloem en vrucht
Waardoor wij leven en groeien
Het vierde licht van Advent
Is het licht van de mensheid.
Het licht van liefde, het licht
Van gedachte om te geven
en te begrijpen.
Rudolf Steiner
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‘Maria’s kleine ezel’

Boekentip/voorlees idee

Dit verhaal is in vele huizen aanwezig. Mocht je het in de boekhandel willen
bestellen, het ISBN nr. van dit boek is 90 6238 212 6.

Maria’s kleine ezel is een prachtig adventsverhaal van
Gunhild Sehlin verteld vanuit het ezeltje van Maria. In
dit verhaal volgen we de zwangerschap van Maria en de
tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem. In de hoofdrol
een kleine ezel. Maria ziet hem voor het eerst bij de bron
waar ze water haalt. Hij is vuil en verwaarloosd en
daardoor wat onhandelbaar. Maar als Jozef voor zijn
zwangere vrouw een ezel wil kopen kan hij alleen de
meest luie en vuile ezel betalen. Het koppige ezeltje heeft dus geluk.
Maria zorgt goed voor hem en de andere dieren heten hem welkom. Als Maria en
Jozef op bevel van de keizer naar Bethlehem moeten is de kleine ezel een grote
hulp. Hij draagt Maria en de bagage en zoekt met de hulp van een engel steeds de
veiligste weg. Het wordt een wondere tocht, want ook de vogels uit de tuin van
Nazareth reizen mee. Telkens als er gevaar dreigt krijgen de reizigers hulp. Zo
bereiken ze veilig Bethlehem. Daar wordt het kindje geboren in een stal. De
herders komen het begroeten. De kleine ezel is gelukkig dat hij over dit gezin mag
waken en de vogels vliegen terug naar Nazareth om het blijde nieuws te melden.

Mogelijke verhaal verdeling ‘Maria’s Kleine Ezel’ (Gunhild Sehlin)
1e Advent;
Alleen; De aller luiste Ezel van Nazareth (blz. 7 t/m 11)
2e Advent;
Alleen; Jozef koopt een Ezel (blz. 12 t/m 17)
3e Advent;
Het grote Geheim, Oogsttijd (blz. 18 t/m 34)
4e Advent;
Het gebod van de Keizer, Op weg naar Bethlehem,
In het Rovershol (blz. 35 t/m 57)
Kerstavond;
Bij de Herders, Het kind, Bethlehem (blz. 58 t/m 80)
Rond 6 Januari, Drie Koningen;
De Vreemdelingen e.v. (blz. 81 t/m 156)
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Het verhaal van de vier kaarsen
Adventsverhaal
Heel langzaam brandden eens vier kaarsen. De
omgeving was zo rustig dat men ze kon horen
spreken.
De eerste kaars zei: "Ik ben de VREDE. Ik deed
zolang mijn best opdat mensen geen ruzie
zouden maken, dat ze geen wapens zouden
gebruiken, dat ze niet zouden slaan voor een
meningsverschil. Maar er blijft oorlog overal en
waar mensen in groepen samenkomen blijven
er twisten ontstaan. Wat heeft het voor zin dat
ik voor hen brand?
Niemand, kan mij beletten dat ik uitdoof."
Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde
uit.
De tweede kaars zei: "Ik ben het VERTROUWEN. Meestal kan ik gemist worden.
Dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden. Want ik leer mensen om te
geloven in het leven zelf en in elkaar. Ik leer hen dat ze samen iets moois
kunnen maken maar ze luisteren niet. Hun vertrouwen is zo klein. Ze geloven
alleen wat simpel is en in dromen die wegvliegen als een veertje. Mensen
vertrouwen niet eens meer hun eigen hart en geloven niet in het waarom van
hun bestaan." Wanneer zij stopte met praten blies ze zichzelf met een laatste
zuchtje uit.
Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars: "Ik ben de LIEFDE. Ik heb de
kracht niet gekregen om te blijven branden. De mensen negeren me. Ze
vergeten zelfs hun naasten te beminnen. Ik had zo gehoopt dat ik mensen kon
helpen om elkaar warmte te geven,
en het gevoel dat er altijd Iemand ook van hen hield - zelfs al wist men dat niet."
Ze wachtte niet langer en doofde uit.
Plots kwam er een kind aan en zag de drie gedoofde kaarsen. Het keek naar de
vrede waarvan het licht verdwenen was, en naar het vertrouwen dat het nodig
had om groot te worden en om moedig te zijn. En naar de liefde omdat het kind
niet alleen wilde zijn.
"Waarom branden jullie niet langer?" riep het kind vol onzekerheid uit.
De drie kaarsen spraken en vertelden hoe slecht het met hen ging. Nadat dit
alles gezegd was begon het kind te wenen.
Toen zei de vierde kaars: "Wees niet bang, mijn kind. Nu ik nog brand kunnen
we de andere kaarsen weer aansteken. Want ik ben de HOOP!" Met glanzende
ogen nam het kind de kaars van de hoop en stak de andere kaarsen weer aan.
Het vlammetje van de hoop wilde het kind nooit uit het leven laten verdwijnen.
Laten ook wij allemaal
de HOOP, het VERTROUWEN, de VREDE en de LIEFDE bewaren en koesteren.
Dan groeit het grote licht dat Kerstmis is voor vandaag, voor morgen en altijd.
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Ster vouwen van (vlieger)papier
Genieten van de prachtige sterren. Doen jullie mee?
Wat heb je nodig voor het maken van een ster?
Neem 8 vierkante velletjes. De vellen vliegerpapier zijn 16 x 16 cm. Je
kunt een heel vel gebruiken voor een grote ster óf het vel in 4-en knippen
voor kleine sterretjes (blaadjes van 4 x 4 cm). Kies verschillende mooie
kleuren voor een regenboog ster, of maak een ster in 1 of meerdere
kleuren in bijvoorbeeld dezelfde tint, de keuze is aan jou. Zo kun je lekker
variëren naar eigen smaak.
Hoe vouw ik een ster?
Vouw 1 vierkant velletje schuin doormidden, vouw
terug en je ziet een streepje in het midden. Vouw nu
vanuit beide zijkanten van de punt tot aan de streep. Je
hebt nu een soort vliegervorm. Dit is 1 van de 8 punten
van de ster. Herhaal deze stap voor alle 8 vierkantjes.
Je hebt nu 8 vliegers.
De basis voor je ster is klaar!

Plakken
Plak de vliegervormen vanuit de onderkant aan elkaar.
Het beste kun je hier een lijmstift voor nemen, daarmee
blijft het vliegerpapier het mooist.

Klaar is je prachtige ster!
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Sint-Nicolaas

Sint-Nicolaas was evenals Sint-Maarten een bisschop; wij kennen hem als
een heilige man met rode mantel en met een mijter. De mijter is geopend
aan de bovenzijde en symboliseert hiermee zijn verbondenheid met de
geestelijke wereld. Sint-Nicolaas kent een rijke geschiedenis aan verhalen,
legendes en liederen. Sint-Nicolaas rijdt met zijn paard, over de daken van
onze huizen, in de nacht. In een aantal legendes, die over Heilige Nicolaas
geschreven zijn, wordt verteld over schenkingen. Nicolaas wist wat iemand
nodig had en schonk onvoorwaardelijk. Vele van ons proberen elk jaar weer
een beetje op zoek te gaan naar Sint-Nicolaas. We zetten onze schoen bij
de schoorsteen, al dan niet met een offergave als een wortel voor het paard.
Door die schoorsteen, de verbinding tussen hemel en aarde, waardoor je
vooral in vroeger tijden de sterrenhemel nog kon zien, komen de
geschenken. Die worden geschonken in je schoen, de schoen waar je je
levenspad op beloopt wordt gevuld met dat wat je nodig hebt. Het zijn dus
niet zomaar gaven, het moet passen bij die mens. We maken gedichten en
vertellen elkaar hiermee de waarheid, we eten speculaas (spiegelkoek), we
houden onszelf en elkaar met een gedicht ook een spiegel voor en we kijken
naar onszelf en de ander. We schenken dat wat nodig is en doen dat
onvoorwaardelijk. Ik vraag mezelf af, kan ik dat? Kan ik zo naar die ander
kijken en zien wat hij nodig heeft, kan ik mezelf en de ander een heldere
spiegel voorhouden? Kan ik schenken zonder iets terug te verwachten?
Sint-Nicolaas, het feest van verwachting, het schenken en ontvangen.
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Speculaasjes
Vroeger was Sint-Nicolaas niet alleen de beschermheilige van kinderen, maar ook
een huwelijksmakelaar. Het uitdelen van poppen en letters was ook een manier
om anoniem een stille liefde te getuigen of om een voorgenomen verloving te
vieren. Vrijgezellen kregen dan op 5 december een 'vrijer' van taaitaai of
speculaas.
De naam speculaas komt van het Latijnse speculum, dat spiegel betekent. De
afbeelding op een gebakken speculaasje is het spiegelbeeld van de afbeelding op
het speculaasplankje. Rondreizende houtsnijders maakten vroeger echte
kunstwerken van zulke speculaasplanken: ze sneden er gebeurtenissen uit het
echte leven uit.
Geurige specerijen geven speculaas de karakteristieke, kruidig-zoete smaak.
Speculaaskruiden zijn kant-en-klaar in de supermarkt te koop. Maar zelf mengen
is ook heel makkelijk: mix een deel nootmuskaatpoeder met één deel
kruidnagelpoeder, twee delen gemberpoeder en zes delen kaneelpoeder.
300 gram bloem.
125 gram bruine basterdsuiker.
10 gram speculaaskruiden.
150 gram zachte boter.
een mespunt bakpoeder.
3 à 4 eetlepels melk.
Zeef de bloem in een kom. Voeg de bruine basterdsuiker, speculaaskruiden,
zachte boter, bakpoeder en de melk toe. Kneed tot een soepel deeg. Laat het
deeg een nacht rusten. Bestrooi de speculaasplank met bloem. Druk het deeg in
de vorm. Gebruik eventueel een deegroller of fles. Snijd overtollig deeg weg.
Haal de speculaasjes uit de vorm en leeg ze op een met boter ingevette
bakplaat. Bak de speculaasjes ± 15 minuten in het midden van een
voorverwarmde oven (175-200 °C).
Chocolademelk
Wat heb je nodig




200 milliliter volle melk haver-, kokos of amandelmelk.
Naar wens 1 theelepel suiker. Honing kan ook!
1 flinke theelepel cacaopoeder.

Roer in een kommetje een papje van de suiker, het cacaopoeder en een klein
scheutje melk. Verwarm de rest van de melk in een steelpannetje. Als de melk
begint te bubbelen zet je het vuur laag en voeg je het papje toe. Roer even goed
door. Klop de melk eventueel nog schuimiger met een melkkloppertje.
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De kerstboom
Elk jaar in de 3e of 4eweek van Advent is er weer een prachtige kerstboom in de
Pinksterzaal. De altijd groene boom herinnert ons aan de Paradijsboom. In de vierde
Adventsweek wordt deze opgesierd met 30 warmrode rozen en 3 witte rozen, samen dus
33, de levensjaren van Jezus Christus hier op aarde. De rode rozen symboliseren de
levensjaren voor de doop in de Jordaan en de witte rozen voor de drie jaren daarna.
Rudolf Steiner heeft 7 voorchristelijke symbolen als tekens in de kerstboom gegeven.
Ook deze worden hier gebruikt. Deze 7 tekens worden gehangen in de vorm van het
kruis, het symbool van dood en opstanding.

Kerstboomtekens

(bron; Zonnejaargroep)

Deze tekens zijn symbolen voor de ontwikkeling van mens en aarde door de verschillende tijdperken
heen.

Het vierkant voor het oud-Indische tijdperk.
Het symbool voor de vierledigheid van de mens: fysiek lichaam,
etherisch(levenskrachten) lichaam, astraal (ziele) lichaam en Ik (wezenskern).

De driehoek voor het oud-Perzische tijdperk.
Het symbool voor de hogere wezensdelen van de mens: geestzelf,
levensgeest en geestmens.

Een tarok voor de Egyptische/Assyrische tijdperk.
Beeld voor het boek TOTH dat door de Egyptische ingewijden gelezen kon
worden. Beschrijft de gebeurtenissen in de wereld van het begin (Alphaonbewust Godsbeleven) tot het eind (Omega-bewust Godsbeleven).

Een tao voor de Griekse/Romeinse tijdperk.
Het teken voor de allesdoordringende godheid. De bewoners van het oude Atlantis
konden de Tao-klank horen; dit is het geluid van het goddelijke in de natuur.

Een pentagram voor het christelijke tijdperk. De tijd waarin we nu leven.
Het pentagram siert de top van de boom. Het symbool voor de zich ontwikkelende mens,
die zich richt naar het licht wat in de toekomst uit de duisternis ook in hem geboren zal
kunnen worden en door hem worden uitgestraald.
Het Alpha-

Α en het Omega-teken Ω aan weerszijden zijn symbolen voor Christus.

Deze symbolen worden zó in de boom gehangen dat zij een kruis vormen.
Van Pentagram tot vierkant langs de stam verticaal naar beneden en de Alpha en de
Omega van links naar rechts in horizontale lijn iets boven het teken Tarok.
Daarbij kunnen de 7 tekens van de 7 planeten in een zich opwaarts bewegende spiraal in
de boom gehangen worden. Saturnus beneden bij het vierkant. Deze planetentekens
geven de beweging in ons zonnestelsel aan en zijn de herinneringen aan de 7 grote
ontwikkelingsfasen van aarde en mensheid.
SATURNUS,

ZON,

MAAN,

MARS,

MERCURIUS,

JUPITER,

VENUS
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Het Oberufer Kerstspel

Het Oberufer Kerstspel is een traditie die al sinds de oprichting van Bronlaak
bestaat. Het spel zelf is een overlevering van spelen die al in de late
middeleeuwen in Europa werden opgevoerd.
Het gaat om een drieluik van paradijsspel, geboortespel (ons kerstspel) en het
driekoningenspel.
Deze oude, oorspronkelijk middeleeuwse spelen, zijn in de tweede helft van de
19e eeuw “ontdekt” door een professor in de literatuur, Karl Julius Schröer. In
het Oostenrijks-Slowaaks grensgebied lag het dorpje Oberufer, waar de boeren
elk jaar de spelen opvoerden. Ze zijn terug te voeren op christelijke
broederschappen die overal in Europa bestonden. Iedereen kende de teksten uit
het hoofd. Het was Schröer zelf, die de teksten ging verzamelen en ze opschreef
voor de volgende generaties. Hij liet ze aan een leerling van hem zien, Rudolf
Steiner. Deze zag het belang van dit cultuurgoed in. In een tijd waarin het kil
materialisme Europa veroverde, konden deze spelen de harten van de mensen
verwarmen.
Spelen met een Bijbelse inhoud werden in de middeleeuwen mysteriespelen
genoemd. Onze kerstspelen behoren ook tot dit genre. Inzicht omtrent enige
aspecten van de achtergronden van deze spelen is belangrijk voor het kunnen
begrijpen van haar waarde voor de opvoeding en de behandeling van kinderen.
Pas als je je hiervan bewust wordt, kun je je verbazen en verwonderen over de
wijsheid die in deze volksspelen verborgen is.
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Twaalf Heilige Nachten
De twaalf heilige nachten tussen kerst en Driekoningen
Met Kerst zingen we het lied ‘Midden in de winternacht ging de hemel open’ een
bijzondere gebeurtenis…
De nachten tussen kerst (25 december) en Driekoningen (6 januari) noemen we de
Heilige nachten.
Het woord Heilig betekent ‘heel worden’.
Ook het getal twaalf heeft een bijzondere symboliek. Het lijkt alsof het getal 12 alles
rond/heel maakt. Denk aan 12 maanden als een héél jaar, 12 dierenriemtekens, 12
zintuigen, 2 x 12 cijfers op de klok, 12 apostelen, 12 deugden.
De oude Germanen vierden lang voor de komst van het christendom het joelfeest. Ook
zij leefden met de Heilige nachten.
Het Joelfeest was voor hen een groots feest. Het feest begon met het begin van de
winter, we noemen dat de winterzonnewende op 21 december met de langste nacht en
kortste dag.
Drie dagen na de winterzonnewende wordt nu op 24 december de kerstnacht gevierd.
De twaalf heilige nachten die volgen op de kerstnacht laten het zonnejaar waarop onze
moderne telling is gebaseerd, van 365 dagen aansluiten op het maanjaar van twaalf
‘maanmaanden’. Hoewel we ons niet meer altijd direct richten op het maanjaar en de
invloed van de maan, komen we deze tegen in ons leven. Denk bijvoorbeeld aan eb en
vloed, duur van de zwangerschap, de menstruatiecyclus.
Voor mensen die willen rekenen;
De maanomloop, de tijd van volle maan tot volle maan bedraagt 29,5 dagen.
Twaalf keer 29,5 dagen is 354 dagen.
Dat betekent dat er (365 dagen min 354 dagen) dus 11 dagen en 12 nachten over
blijven, het is tijd die er eigenlijk niet is. We zouden ze kunnen zien als geschenk en tijd
te nemen om terug te kijken, stil te staan en vooruit te kijken.
De jaarwisseling valt precies in het midden van deze kersttijd, die duurt van de nacht
van de herders tot aan de dag van de drie koningen. Onze twee kerstdagen behoren nog
tot het oude jaar. Aan het eind komt dan het feest van Drie Koningen en de doop in de
Jordaan dat valt in het nieuwe jaar.
Het kerstfeest is een terugblik. Het feest van Driekoningen en de Doop in de Jordaan
kijken vooruit. Deze terugblik en vooruitblik wordt gesymboliseerd door Janus. In de
Romeinse mythologie was Janus de god van het begin en het einde, van het openen en
het sluiten. De deur (ianua) droeg daarom zijn naam. Daarom draagt ook de maand
januari zijn naam.
Janus kijkt terug en vooruit
Hoe kun je de heilige nachten ingaan en beleven dat juist deze 12
nachten zo bijzonder zijn, misschien kun je een dag/nachtboek
bijhouden van deze 12 nachten.









De tijd voor het slapen gaan en na het wakker worden zijn
van belang.
Een klein ritueel kan je helpen om in een passende, ‘innerlijk
verstilde stemming’ te raken.
Brand iedere avond een kaarsje en wees stil.
Kijk met aandacht naar een mooi kunstwerk, ansichtkaart.
Lees elke avond in een voor jou passend boek.
Word je bewust tijdens het wakker worden van je stemming, beelden, dromen.
Aan welke mensen moet ik ‘opeens’ denken in deze dagen of nachten?
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Programma overzicht Advent en kersttijd 2022
Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden per mail aangekondigd

Zondag 27 november 1e Advent;
15:00 uur in de Pinksterzaal; voorstelling van ‘Madeleine en Rolf’ Sint Nicolaas.
Zondag 4 december 2e Advent; geen centraal programma
Op maandag 5 december
Sint Nicolaas zal vanaf 09:00 uur langs de werkgebieden op Bronlaak rijden.
De voorgenomen route van Sint Nicolaas en zijn pieten zal
starten bij de Zonnewijzer van het Pinksterhuis en vervolgens gaan via;
Papyrus, Houtwerkplaats, Sirius, Obilot, Bakhyus, t’Hof, Pottenbakkerij,
Boerderij, Tuinderij, Grote Huis, o.a. Wando, Winkel Bronlaak, Klokhuis,
Linnenkamer, terug naar de Zonnewijzer, Pinksterhuis.
Daarna zullen zij Ard Lea werken, Mob complex en Markant een bezoek brengen.

Tussen 2e en 3e Advent.
Zal er ook dit jaar zal een grote kerstboom op het grasveld bij het terras van het
Pinksterhuis zijn. Wat zou het weer mooi zijn als jullie als woonhuizen en
werkgebieden en kerstgroet, een kerstwensje zouden willen maken en deze
ophangen in deze mooi verlichte boom.

Zondag 11 december 3e Advent
Nog onder voorbehoud; Middag; Josef en Maria met ezeltje over terrein.
Zondag 18 december 4e Advent,
10:30 uur; Koor Picobello in de Pinksterzaal o.l.v. Ute
Zaterdag 24 december, Kerstavond; geen centraal programma
Zondag 25 december 1e Kerstdag;
Kerstspel op de hei, nadere informatie zal volgen.
Vrijdag 6 januari Driekoningen;
Rondgang van de koningen langs de werkgebieden
Is nog in voorbereiding.
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Verder lezen
Sint-Nicolaas
Godenverhalen uit de Edda
Sinterklaas en het geheim van de nacht
Sint Nikolaas, milde gever
Nicolaas, de duivel en de doden
Sint Nikolaas van A tot Z
Het geheim van Sinterklaas en de Kerstman

Pieter van der Ree
J. Rijsterborgh
Louis Janssen
Stichting Nationaal Sint Nicolaas Comité
T. van Renterghem

Kersttijd
Tussen Bethlehem en de Jordaan
Tekens en symbolen van het Kerstfeest
De geboorte van Christus in de mensenziel
De twaalf heilige nachten en de geestelijke hiërarchieën
Kerstspelen
De Madonna’s van Raffael

E. Bock
R. Steiner
R. Steiner
S.Prokofieff
K.J. Schroeder e.a.
Loek Dullaart

Verhalen en Sprookjes:
Het boshuis
De drie mannetjes in het bos
Geboorteverhalen v.d. profeten
Maria’s kleine ezel
Het licht in de lantaarn
Een ster over de grens
Christuslegenden
Kerstvertellingen
Plantensprookjes
Immanuel
Het droomlied van Olav Āsteson
Het goud van de armen
Iwan sterredrager
De vierde koning
Kleine Isar, de vierde koning
De ontmoeting van de koningen
Al de dagen van ons leven
Het mooiste geschenk R.v Bilsen,
De Vetkaars
Het verhaal van de vier kaarsen

Grimm
Grimm
Dede Khan
Gunhild Sehlin
G. Dreissig
I. Verschuren
Selma Lagerloff
Bauer
J.Streit
H. Lammer
M.B Laffrée
H. van Dijcke
Bertus Aafjes
B. Mol
Altiora Averbode
Andersen

Praktisch:
Advent
Kerstversieringen
Transparanten van papier
Transparanten en rozetten

T. Berger
Jaffke
M. Hulsman
M. Meyerbröker.

Algemeen
Schipper mag ik overvaren?
Transparanten doorlicht

Juul van der Stok
Juul van der Stok en Mabel Slangen

De jaarfeesten
De jaarfeesten
Jaarfeesten, achtergronden en betekenis in onze tijd

Emiel Bock
Rudolf Steiner
Fred Tak

https://everydaymommyday.com/michaelsfeest
https://www.zonnejaar.nl/
https://www.antroposofieinspireert.nl
Wij wensen iedereen een verwarmende en liefdevolle en kersttijd toe.
Tanca Boot namens de voorbereidingsgroep
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