


Inhoud 

 Kersboom 
 met ornamente 

 
 

1. Kersboom 
 
3. Kruisie (pypskoonmakers en krale) 
 
5. Lantern 
 
7. Engeltjie (Kolwyntjiehouer) 
 
9. Jesus in ‘n krippie 
 
11. Deeg- + lemoenskilvormpie 
 
13. Kersboom (met pompoms) 
 
15. Pompom-ster 
 
17. Ster (Karton ryg met wol) 
 
19. Hartjie (Pypskoonmakers en krale) 
 
21. Engeltjie (Pypskoonmakers) 
 
23. Kersboom (Kartonspiraal) 
 
25. Betlehemster (bo-op) 

 

Dankbaarheidsvlaggiestring 
 
 
 

 
2. Familie 
 
4. Huis 
 
6. Versorging 
 
8. Vriende 
 
10. Gesondheid 
 
12. My Kerk 
 
14. Skool 
 
16. Geboortedag 
 
18. Natuur 
 
20. My Naaste 
 
22. My Land 
 
24. Sport 

Advent Bybelstudie: Die Evangelie van Lukas 

Lees as gesin elke dag van Desember(1-24) een hoofstuk van Lukas. 

Volg die Kalender. 

Advent Aktiwiteite: Een aktiwiteit vir elke dag van Advent en Kersdag: 



1. Kersboom 

6. Plak die sterre op jou kersboom. 

7. Versterk jou kersboom met kleeflint  

    aan die binnekant. 

 

1. 

2. 

3. 



2. Ek is dankbaar vir my 

Familie 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “D” agterop jou vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg die tou deur en hang solank op. 



3. Kruis 

1. 

2. 

3. 

hele 



4. Ek is dankbaar vir  

Ons Huis 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “I” agterop jou vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg deur die tou en hang weer op. 



5. Lantern 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. Jy benodig: Krammasjien  

   Vyf papierstrokies 

   Toutjie en hakie 

2. Plaas jou strokies opmekaar: 

  Lank — Middelslag — Kort — Middelslag — Lank 

3. Kram die punte bo en onder saam  

   vas. 

4. Maak jou toutjie om die bopunt vas  

   en haak aan die hakie. 

   Hang aan jou kartonkersboom. 



6. Ek is dankbaar vir 

Versorging 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “E” agterop die vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg deur die tou en hang weer op. 



7. Engel  

3. 

1. Jy benodig: Twee kolwyntjiekoppies 

    Gomstafie 

    Pypskoonmaker 

    Hakie, toutjie en ster 

2. Vou jou kolwyntjiekoppies soos op die  

    foto.  

    Plak die rokkie op die vlerkies vas. 

3. Vou jou pypskoonmaker in die helfte 

   en vorm die engel se kop en nek  

   deur hom om homself te draai. 

4. Plaas jou engel in haar rokkie en  

   plak hom toe met ‘n ster. 

5. Knip die engel se bene korter en maak  

   die toutjie en hakie aan haar kop vas. 

   Hang haar aan jou kartonkersboom 

1. 

2. 

4. 

5. 



8. Ek is dankbaar vir 

Vriende 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “H” agterop jou vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg deur die tou en hang weer op. 



9. Jesus in die krip  

3. 

1. Jy benodig: Krippie 

                   Baba 

                   Gesiggie 

                   Gom, hakie 

2. Plak jou baba se gesig op sy lyfie 

   vas. 

3. Mamma of Ouma kan die goue  

   garing gebruik om die baba met    

   borduurwerk te verfraai, maar hulle 

   hoef ook nie. 

4. Plak die baba op die krippie. 

   Haak die toutjie aan ‘n hakie en 

   hang aan jou kartonkersboom. 

1. 

2. 

4. 



10. Ek is dankbaar vir 

Gesondheid 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “R” agterop jou vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg deur die tou en hang weer op. 



11a. Deegvormpies  
Soutklei vormpies: 
2 koppies koekmeel 
1 koppie sout 
1 koppie water 
 
Meng alles saam, vorm ‘n degie. 
Rol uit.  Druk vormpies uit, of sny dit uit met ‘n mes. 
Druk ‘n gaatjie in met ‘n strooitjie, sodat jy hom kan ophang as hy droog is. 
Bak teen 200 °C of laat droog word in die son. 
Hang aan die boom met ‘n toutjie of ‘n lintjie. 
Moenie eet nie ☺ 
 
 

Suikerkoekie resep 
(Jy kan die resep halfeer) 
 

500g margarine 
2 koppies suiker (500ml) 
2 eetl vanilje (30ml) 
2 eiers      
4 tlp bakpoeier (20ml) 
6 koppies meel 91.5kg 
 
Room eiers en margarine 
Voeg eiers en vanilje by 
Voeg bakpoeier by 
Voeg meel by, 2 koppies op ‘n slag 
Rol deeg uit en druk of sny vormpies uit (kan ook gaatjie met strooitjie maak) 
Bak by 180°C vir 10-12 min 
Hang aan die boom om later te eet. (of eet dadelik ) 



11b. Lemoenskilvormpie 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. Sny vormpies uit lemoen of nartjieskille. 

2. Maak solank ‘n gaatjie om later ‘n  

   toutjie deur te ryg. 

3. Droog in ‘n oond van 90°C vir 2 ure 

4. Ryg ‘n lintjie deur en haak aan jou  

   boom. 



12. Ek is dankbaar vir  
My Kerk 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “A” agterop jou vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg deur die tou en hang weer op. 



13. Kersboom 

3. 

1. Jy benodig: Toutjie, hakie 

             Gomstafie en skêr 

             Pompoms, plakkers en ster 

       Kartonkersboom 

2. Knip jou kersboom uit. 

3. Plak die pompoms op jou kersboom. 

4. Versier met edelsteenplakkers. 

5. Ryg die toutjie deur die gaatjie en haak aan   

   die hakie. 

   Plak die ster bo-oor die gaatjie. 

   Hang hom aan jou groot kartonkersboom. 

1. 

2. 

4. 

5. 



14. Ek is dankbaar vir  
 My Skool 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “A” agterop jou vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg deur die tou en hang weer op. 



15. Pompom-ster 

3. 

1. 

2. 

4. 

5. 



16. Ek is dankbaar vir  
 My Geboortedag 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “B” agterop jou vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg deur die tou en hang weer op. 



17. Kartonster 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. Jy benodig:  jou kartonsirkel, hakie, toutjie 

                   wol, skêr en ‘n wolnaald.  

    (As julle nie ‘n wolnaald het nie, maak sommer jou gaatjies groter 

    met ‘n gaatjiepons of ‘n skerp messie en ryg jou wol netso.) 

2. Knip die sirkel uit. 

3. Ryg die wol deur die gaatjies in die vorm 

   van ‘n ster. 

4. Ryg ‘n lintjie deur een van die gaatjies,  

   haak hom aan ‘n hakie en hang aan jou  

   boom. 



18. Ek is dankbaar vir  
 Die Natuur 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “K” agterop jou vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg deur die tou en hang weer op. 



19. Kralehart 

1. 

2. 

3. 

 



20. Ek is dankbaar vir  
 My Naaste 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “N” agterop jou vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg deur die tou en hang weer op. 



21. Engel(2)  

3. 

1. Jy benodig: Pypskoonmaker 

   Kraal 

   Hakie en toutjie 

2. Vorm eers die engel se driehoekrokkie. 

    Draai nou die pypskoonmaker om homself. 

3. Vorm nou die engel se twee vlerkies. 

4. Ryg die kraal deur die oorblywende stukkie 

   pypskoonmaker. 

5. As daar ‘n lang genoeg stukkie oor is  

   van die pypskoonmaker, vorm ‘n stralekransie.  

   Bind jou toutjie om en haak die hakie aan. 

   Hang die engeltjie aan die boom. 

1. 

2. 

4. 

5. 



22. Ek is dankbaar vir  
 My Land 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “A” agterop jou vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg deur die tou en hang weer op. 



23. Spiraalkersboom 

1. 

2. 

3. 

4. 

  Jy benodig:  jou kartonvierkant, hakie, toutjie, kraal 

                          Skryfding, skêr en blink plakkers  

2. Knip die spiraal uit. 

3. Versier die spiraal met jou edelgesteenteplakkers. 

4. Maak jou toutjie aan die middelpunt van die 

   spiraal vas en ryg altwee lussies deur die kraal. 

   Haak die hakie aan en hang hom aan jou boom. 

1. Teken ‘n spiraal op jou karton. 



24. Ek is dankbaar vir  
 Sport 

Instruksies: 
1. Kleur jou prentjie in. 

2. Plak hom voorop jou kartonvlaggie. 

3. Skryf ‘n groot letter “D” agterop jou vlaggie en 
versier hom. 

4. Pons gaatjies in jou vlaggie se bokant. 

5. Ryg deur die tou en hang weer op. 



25. Betlehemster 

1. 

2. 

3. 

4. 

  Jy benodig:   ’n Stukkie karton, ‘n stukkie foelie 

   Skêr, plakker, edelstene, 

   Soesatiestokkie 

                   ’     

2. Trek die ster met foelie oor. 

3. Plak die soesatiestokkie agteraan vas met jou plakker. 

4. Versier die Ster met Edelgesteentes. 

1. Knip ‘n betlehemster uit die karton.  

5.  Steek jou sterstokkie bo-in jou karton kersboom. 

    As hy nie wil regop bly nie, sit ‘n balletjie wondergom 

    Bo-in jou kersboom om hom vas te hou. 



Post foto’s van jou skeppings op ons Facebookbladsy! 

 

https://www.facebook.com/ngkerkcaledon.moedergemeente.3 


