
 

 

Kerstmis – een ‘familie-feest’ 
 

Broertjes en zusjes 
 
Hij nam zijn kleine zusje bij de hand.  
“Wij krijgen een broertje”, vertelde hij overal. 
Mama werd gefeliciteerd. Wel 100 maal. 
“Ik ben altijd de laatste die het weet”, glimlachte zij, 
terwijl ze onbegrijpend haar hoofd schudde.  
 

Hij nam zijn kleine zusje bij de hand.  
“Wij hebben een broertje”, zei hij fier.  
Mama fronste de wenkbrauwen. Ze zuchtte.  
“Hij is ons broertje”, zei hij opnieuw,  
terwijl hij naar de kerststal liep.  
“Hij is ons broertje. Hij heeft het zelf gezegd!” 

  

Jezus noemt ons ‘broeders en zusters’. 
Allen zijn we kinderen van God, de Vader. 
Allen behoren we tot de grote familie van christenen.  
Jezus wil voor ons zijn als een (grote) broer … die ons mee op weg neemt, ons vele dingen leert, 
en ons beschermt en behoedt.  

In onze familie is het de gewoonte om elkaar cadeautjes te 
geven met Kerstmis. Om de kinderen hierbij te betrekken laat ik 
hen een tekening maken voor elk lid van de familie. De 
opgerolde tekeningen krijgen allemaal een plaatsje onder de 
kerstboom. Met Kerst geven ze fier een tekening aan oma, opa, 
tante, nonkel, … Zo ervaren ze dat het niet alleen fijn is om iets 
te krijgen, maar ook om iets te GEVEN.   

         Mama van Elise en Stan  

God, 

zoals een kindje de familiebanden 

kan versterken, zo vragen we dat 

de geboorte van Jezus ons doet 

groeien in verbondenheid met U, 

Onze Vader en met al onze 

broeders en zusters in het geloof.  

In de periode voor Kerstmis is er in onze parochie 

een inzamelactie. De ingezamelde spullen zijn 

voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. 

Dit jaar heb ik Jasper van 5 en Jana van 3 ook 

gevraagd om één van hun speelgoedjes uit te 

kiezen om weg te geven aan de kinderen die 

minder speelgoed hebben.  

Papa van Jasper en Jana 

 

Zalig Kerstfeest  

en een gelukkig nieuwjaar! 


