di n s dag 22 december 2 02 0
Simon Schreefloos

PROEFJE: Zie jij de engel?

Deel 4 : Simon Schreefloos ziet een engel

✳
Nodig: Wit papier – ongeveer A5 formaat, potlood, zwarte stift.

Sssst! Zachtjes hoor!
De journalist Simon Schreefloos sluipt als een spion door de straten. Hij is
eigenlijk op vakantie, maar nu moet hij toch op onderzoek uit. Er is namelijk
iets vreemds aan de hand in deze vakantiestad. Iets héél vreemds. Met een
pen en een blocnootje in zijn hand sluipt Simon achter het nieuws aan. Hier
kan hij straks een mooi stuk over schrijven voor de krant!
Simon heeft namelijk een engel gezien. Hij was bij de warme bakker toen hij
plotseling door het beslagen bakkerraam een engel voorbij zag komen. Zo
eentje met witte vleugels en krullen in het haar. Daar moet Simon natuurlijk
meer van weten. Met zijn bril op het puntje van zijn neus volgt hij de engel
nu al vier straten lang.
De engel draagt een grote boodschappentas. Als hij vlak langs een paaltje
loopt, hoort Simon het geluid van metaal op metaal. Simon schrijft in zijn
boekje: ‘Thermosfles?’
Nu staat de engel even stil. Wat gaat hij doen? Hij zoekt iets in zijn tas… Een
telefoon! Hij haalt een telefoon tevoorschijn! De engel voert een gesprek.
‘Aardappels,’ verstaat Simon. En ‘zes uur’. Zou de engel om zes uur aardappels
gaan eten? Simon noteert het allemaal in zijn opschrijfboekje. Daarna loopt
hij gauw weer achter de engel aan.

✳

In het Bijbelverhaal van deze week lezen we dat de engel Gabriël bij
Maria komt. Hoe denk jij dat een engel eruit ziet?

✳

Vouw een vel papier dubbel en schets op de linkerhelft een engel.
Teken hem over met dikke zwarte stift en kleur hem helemaal zwart.
Zet in het midden van de rechter helft een dikke zwarte stip.

❆

Leg vervolgens je papier voor je op tafel. Kijk 30 tellen naar de engel.
Kijk daarna naar de zwarte stip ernaast. Zie je de engel verschijnen?

✳

✳

De engel gaat door de winkelstraat, waar hij een tijdje voor een etalage blijft
staan. Daarna door de Buitenweg en de Hoofdstraat, richting de Grote Markt.
Simon wordt een beetje moe van dat lopen, maar hij houdt vol. Dat moet wel,
anders is de engel straks gevlogen. Wat moet hij dan in de krant zetten?
De engel steekt nu de Grote Markt schuin over, richting de Kerkstraat. Daar
zijn hekken neergezet en binnen de hekken ligt stro. Er staan een ezel en een
koe, mensen die herders spelen en Jozef en Maria. Ze groeten de engel en de
engel groet terug. ‘Heb je je pak al aangetrokken?’ hoort Simon de herders
vragen. De engel knikt. Nu begrijpt Simon het! Die engel was niet zomaar een
engel, het was een verkleedengel voor de kerststal! Simon zet het allemaal in
zijn boekje. Het is maar goed dat ik zo’n goede bril heb, denkt hij bij zichzelf.
Anders zag ik dit soort dingen niet!

✳
✳

Verkleed jezelf als een van
de mensen of dieren in de
kerststal. Wie kies je en
waarom?

✳

✳

