
Keuzelijst Kerstboek Hervormde Gemeente Zierikzee              JONGSTE GROEP 

Het kan zijn dat het boek van jouw keuze niet te bestellen is bij Jona. Kies daarom twee boeken. Vul ze allebei in op het formulier via de computer. 

De link naar het formulier vind je op de website van onze gemeente en in de CHRCH-app. 

Uiterlijk 7 november 2021 kun je het formulier invullen 

 

Een heel bijzondere baby; Liesbeth van Binsbergen 

Dit prentenboek bevat vier kerstverhalen uit de Kinderbijbel bij de Herziene Statenvertaling. De verhalen zijn wat 

vereenvoudigd, zodat ze ook voor kleuters goed te begrijpen zijn. In de verhalen staat Maria centraal. God kiest haar uit 

voor zijn prachtige plan met de wereld. Maria mag de moeder zijn van zijn Zoon. Een heel bijzondere baby. 

 

Noach en de supergrote boot; Antonia Woodward 

Dit prachtig geïllustreerde prentenboek vertelt het bekende verhaal van Noach en zijn ark. Dit boek weet zich tussen alle 

andere Noachboeken te onderscheiden door het verhaal in zijn compleetheid te vertellen. De schrijver vertelt het verhaal 

van Noach vanuit Gods grote scheppingsverhaal. 

 

Het niet zo verloren schaap; Antonia Woodward 

Een prachtig geïllustreerd prentenboek over de gelijkenis van het verloren schaap. In dit boek is de gelijkenis uitgewerkt 

vanuit het perspectief van een vertederend lammetje dat de hele dag op een fantastische ontdekkingstocht is en 

uiteindelijk 's avonds de herder kwijt blijkt te zijn. 

 



 

De allereerste Kerstnacht; Michel de Boer 

De allereerste kerstnacht was lang geleden. Toen werd een heel bijzondere koning geboren. Het gebeurde in Israël, een 

land hier ver vandaan. Om precies te zijn, het begon allemaal in het dorpje Nazareth ...Zo begint dit bekende kerstverhaal 

over Jozef en Maria en de geboorte van Jezus.Met liefde geschreven en voorzien van kleurrijke tekeningen. 

 

Fladder; Dicky Nieuwenhuis 

Heel vroeg in de morgen wordt Fladder wakker. Het deurtje van het kippenhok staat open. Hè? Hoe kan ' Zal ze ' Zachtjes 

pakt Fladder haar hoed en haar tas en gaat op haar tenen het trapje af ' Fladder is een deftige bruine kip, die wegloopt 

omdat ze gepest wordt. Wat gaat Fladder doen? En wat ontdekt ze in de grote wijde wereld?  

 

Feest met Pip en Peer; Daniëlle Schothorst 

 

Een leuk boek over het ondeugende meisje Pip en al even ondeugende pony Peer 

 

Ook te bestellen deel 1: Pip en Peer 



 

Als ik droom; Rob Meulemans 

Naar bed gaan is zo'n gedoe: tanden poetsen, plassen, pyjama aantrekken ...Maar lig je eenmaal in bed, dan is het toch fijn. 

Want je kunt er (samen) lezen en daarna heerlijk wegdromen over het verhaal met jouzelf in de hoofdrol.Een verhaaltje 

voor het slapengaan 

 

A tot Z; Marcel en Lydia Zimmer 
  
A tot Z is de titel van de nieuwste kinder-cd van Marcel & Lydia Zimmer, een mooie aanvulling op hun vorige drie kinder-
cd's Meer en meer, Top tot teen en Stel je voor.  
  
Een verzameling van 20 nieuwe en bekende liedjes, deels door hen zelf 
geschreven en in samenwerking met onder andere de bekende tekstschrijvers 
Ron Schröder & Marianne Busser. 
 

 


