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Bezorginformatie
De adventsbode biedt al 
tweeduizend jaar actueel nieuws. 
Meer weten? Tel 24-25122020

Het begint deze week een klein 
beetje lichter te worden.

Kerstfeest in zicht
Beste lezers! U denkt misschien: Het 
duurt nog héél lang voor het kerst wordt. 
Dat klopt, maar toch niet helemaal! Want 
als je goed kijkt, kun je nu al iets zien 
van het kerstfeest. Onze verslaggever 
ging op pad, u ziet hem hier op de foto. 
Hij heeft al heel wat van het kerstfeest 
gezien!

Zo zag hij bijvoorbeeld bij de familie 

Waainacht in Hoopstad een kerstboom 
staan. Tomas Waainacht, één van de 
leden van het gezin, vertelde dat het 
door de kerstboom veel gezelliger werd 
in huis. Anna Waainacht stond op een 
krukje om de ballen mooi hoog te han-
gen. En de kleine Isabella zei tegen onze 
verslaggever. ‘Ta-da.’ We wensen de fa-
milie Waainacht alvast een goed kerst-
feest!

Man op de uitkijk
In de Uitzichtstraat is een man gesigna-
leerd die al dagenlang in zijn deurope-
ning staat. Het lijkt alsof hij ergens op 
wacht. Wij houden u op de hoogte.

Brillenwinkel 
bijna uitverkocht
Er was in de afgelopen week veel vraag 
naar brillen. ‘Het lijkt alsof iedereen ex-
tra goed wil kijken,’ vertelt de brillen-
winkelier in de Hoofdstraat. ‘Misschien 
komt dat doordat het zo vroeg donker is.’ 
Door de grote toeloop zijn er nu bijna 
geen brillen meer te koop. Mensen die 
toch nog iets nodig hebben om beter te 
kijken, kunnen daarom het best zelf een 
bril maken.

Zomer in aantocht
De zomer is in aantocht! Maar het duurt nog wel een tijdje. 
Houd de berichten in de gaten.
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De ster van de dag
Beste lezers! Deze week gebeurde er iets bijzonders. Johanna uit de Waterstraat 
heeft heel veel mensen blij gemaakt. Ze is op zoek gegaan naar mensen bij wie iets 
mis gegaan was. ‘Begin maar gewoon opnieuw,’ zei ze tegen die mensen. ‘Dan gaat 
het vast beter.’ 
De mensen vonden het zo bijzonder, dat ze vroegen of Johanna misschien de nieu-
we minister-president wilde worden. Dat wil ze niet, maar ze heeft wel een speciale 
persconferentie gegeven. Op de foto ziet u de persconferentie, met de journalisten 
van de Adventsbode op de eerste rij. 
(p.s.: Die gapende journalist op de achterste rij werkt voor een andere krant, en die 
jongen die de andere kant op kijkt ook. Dan weet u dat maar even. Die krant moet u 
dus niet hebben!) Wij houden u op de hoogte van het nieuws over Johanna.

Hoog bezoek
Binnenkort komt een heel bijzonder ie-
mand naar onze stad. Het is een gebeur-
tenis die u zeker niet mag missen. Houd 
dus de berichten in de gaten!

Kerstliederen
Dominees en organisten roepen mensen 
in het hele land op om alvast te begin-
nen met het oefenen van kerstliederen. 
Ze hopen dat de liederen dit jaar extra 
mooi klinken en wijzen erop dat kerst-
liederen ook heel goed thuis gezongen 
kunnen worden.

Sint vertrekt
Sinterklaas is weer vertrok-
ken uit Nederland. De redac-
tie wenst hem een goede reis 
naar huis en graag tot vol-
gend jaar! 

Natte kleren, toch blij
Er zijn deze week opvallend veel mensen met natte kleren gezien. Ze kwamen 
van de rivier en keken vrolijk. Zodra er meer bekend is, leest u erover in de 
Adventsbode. 

Het wordt deze week 
nog wat lichter.
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Het wordt deze week 
nog wat lichter.

Het nieuws van morgen
De Adventsbode heeft vandaag bij-
zonder nieuws voor u: Japie uit de Zo-
merstraat vertelt over een leuke dag 
die hij komende zomer zal gaan heb-
ben. ‘Het wordt dan prachtig weer,’ zo 
vertelt Japie, ‘en alle mensen zijn vro-

lijk. Ze gaan zwemmen, spelen met een 
strandbal en een zandkasteel bouwen.’ 
Op de zolder van zijn huis liet Japie 
aan de verslaggever zien welke spul-
len hij gaat gebruiken op deze stralen-
de dag. Hij heeft zelfs zijn zwemband 

alvast opgeblazen. Zo was het deze 
week even zomer in de Zomerstraat! 
Hebt u ook mooie verwachtingen van din-
gen die gaan gebeuren? Vertel erover aan 
andere mensen. Als u dat doet, komen de 
mooie dagen meteen wat dichterbij.

Vrolijkheid in 
kapotte stad
In de stad J. is het een puinhoop. Dat komt 
omdat er oorlog is geweest. Maar toch 
kijken de mensen in die stad wel vrolijk. 
Onze journalisten zullen onderzoeken 
hoe dat kan. Wordt vervolgd dus!

Meer nieuws 
van morgen?
Voor de rubriek ‘het nieuws van mor-
gen’ zijn wij op zoek naar mooie verha-
len over dingen die nog gaan gebeuren. 
Schrijf uw verhalen op en stuur ze naar 
de redactie!

Verbaasde boer
Een boer uit Vreeland was gisterochtend 
erg verbaasd toen hij de stal binnen-
kwam. Tussen de schapen lag een wolf 
te slapen. Ze hadden het samen prima 
naar hun zin.
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Het licht breekt deze 
week echt door.

Prachtig cadeau
De redactie van de Ad-
ventsbode kreeg deze 
week een foto toege-
stuurd van Roy. Er zat een 
bericht bij waarin hij ver-
telde dat hij een prachtig 

cadeau gekregen had. Hij had nooit ver-
wacht dat hij dit zou krijgen, zo schreef 
hij aan de redactie. Helaas stond niet in 
het bericht wat voor cadeau het precies 
was en het lukte ons niet om met Roy 
in contact te komen voor een verdere 

toelichting. We drukken hierbij in ieder 
geval de foto af, misschien kunt u dan 
zelf bedenken wat voor cadeau het ge-
weest is.

Het verhaal van Roy past goed bij een 
Bijbelverhaal dat in deze periode veel 
gelezen wordt. Daarin hoort Maria dat 
God haar iets heel bijzonders geeft. Wilt 
u er meer over weten? Bezoek dan ko-
mende zondag een kerk in uw omge-
ving, dan hoort u er vast meer over.

Kerstvakantie
Emma (6 jaar) heeft de redac-
tie gebeld om te vertellen dat ze 
twee weken kerstvakantie heeft. 
We wensen haar een fijne tijd!

Geen kerstvakantie
Een dominee vertelde aan onze verslagge-
ver dat ze geen vakantie heeft, maar juist 
veel tijd nodig heeft om kerkdiensten voor 
te bereiden. Ze is nog op zoek naar onder-
werpen voor de kerstpreek. Hebt u idee-
en, dan kunt u ze inleveren bij de kerk.

‘Magnifiek’ lied
Bewoners van het bergland werden gis-
teren plotseling opgeschrikt door een 
lied. Het is nog niet bekend wie het lied 

gezongen heeft. Wel vertellen meerdere 
getuigen dat het woord ‘magnifiek’ voor-
kwam in het lied. De meeste mensen ge-
ven aan dat het een mooi lied was, al-
leen een zekere meneer P. Lut meent dat 

hij een valse nooit gehoord 
heeft. Toch vond ook hij het 
over het geheel genomen wel 
een mooi lied, zo vertelde hij 
onze redactie.
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Geen stille nacht
Een journalist van de Adventsbode is 
gisteravond plotseling gewekt door ge-
zang. ‘Ik lag net in bed,’ zo vertelt de 
journalist, ‘toen ik plotseling men-
sen hoorde zingen. “Stille nacht,” zon-
gen ze. Nou, dat was het dus niet!’ 
De wakkere journalist is natuurlijk me-
teen op onderzoek uit gegaan. Hij heeft 

vastgesteld dat het kerstfeest is aangebro-
ken. Overal ter wereld wordt vandaag het 
verhaal verteld van de geboorte van Jezus. 
Zijn komst is wereldnieuws, want hij zal 
laten zien hoe God voor de mensen zorgt. 
Viert u vandaag ook kerst? Dan wenst de 
redactie van de adventsbode u een heel 
mooi feest toe, vol licht en vrede!

Kerstkransje 
vermist
In een huis in de Chocoladelaan is een 
vermissing van een kerstkransje gecon-
stateerd. Het is nog niet duidelijk waar 
het kerstkransje gebleven is, zo vertelde 
de kleine Merel. Ze hield keurig een hand 
voor haar mond toen ze met de journalist 
aan het praten was.

Voerbakken 
in bruikleen
Dieren in het hele land moeten vandaag 
van de vloer eten, omdat hun voerbak 
gebruikt wordt voor een kerstspel. Toen 
we een koe om commentaar vroegen op 
deze situatie, was haar reactie: ‘Boeh!’

Sterren goed zichtbaar
Weerkundigen verwachten dat er deze dagen veel te sterren te zien zullen zijn. 
Niet alleen in de lucht, maar ook in huizen en gebouwen. Volgens de bekende 
geleerde professor Luchtledig is dit een normaal verschijnsel voor deze tijd van 
het jaar.

Vandaag wordt het licht 
in de hele wereld.


