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Nieuw:
Raad eens wat ik later word
Tekst en illustraties: Michel de Boer

Leeuwtje vraagt aan zijn vriendjes wat ze later willen worden. 
Ze weten het allemaal al, zelfs wat Leeuwtje wordt: koning. 
Net als zijn vader. Maar Leeuwtje wil helemaal geen koning worden. 
Hij wordt later...

Een grappig verhaal dat kinderen al jong leert om eigen keuzes te maken.

*Actieprijs € 6,95 (tot 30 nov. 2021, daarna € 9,95) | ISBN 9789087820824
Formaat 21 cm x 21 cm | Gebonden | 32 Pagina’s | 4-6 jaar | NUR 273

Kinderboekenweek 2021

van Buddy Books: Blije Baby Bijbel
Tekst: Irma Moekestorm, illustraties: Michel de Boer 

In de Blije Baby Bijbel staan tien mooie verhalen uit de Bijbel. De verhalen 
zijn kort en op rijm, geschikt voor baby’s en makkelijk te onthouden. 
Deze Bijbel bevat mooie illustraties (zwart-wit, aangevuld met veel zachte 
kleuren) die uitnodigen om samen te kijken en dingen aan te wijzen. 
Zo kun je met je baby genieten en hem of haar spelenderwijs vertrouwd 
laten worden met de Bijbel. 

In de Blije Baby Bijbel staan de volgende verhalen:

Prijs € 17,95 | ISBN 9789087820831
Formaat 21 cm x 21 cm | 30 pagina’s 
0-2 jaar | NUR 224 | Kartonboek

1.  God maakte alles
 Genesis 1
2.  De boot van Noach
 Genesis 6-9
3.  De baby in het mandje
 Exodus 2:3-6
4.  Jona en de vis
 Jona 1-2
5.  Zingen voor God
 Psalm 150

6.  Baby Jezus
 Lucas 2:1-21
7.  Jezus en de storm
 Lucas 8:22-25
8.  De jongen met het eten
 Lucas 9:12-17
9.  De goede herder
 Johannes 10:11-14
10. Praat maar met God
 Lucas 11:1-13

Doe als een dier

Samen spelen is niet alleen 
leuk, maar versterkt ook de 
band tussen jou en je kind. 
Dit prentenboek nodigt uit 
om samen met je peuter 
dieren na te doen, zoals 
een olifant en een kikker. 

Prijs € 7,99 | ISBN 9789087820725
15,5 cm x 15,5 cm | Gebonden 
32 Pagina’s | 2-4 jaar | NUR 271

Lieve lief

Lief heeft geen stippen op 
haar vleugeltjes zoals ande-
re lieveheersbeestjes. 
In de hoop nog iemand te 
vinden als zijzelf telt ze de 
stippen op de ruggen van 
haar vriendjes. 

Prijs € 7,99 | ISBN 9789087820701
15,5 cm x 15,5 cm | Gebonden 
32 Pagina’s | 2-4 jaar | NUR 271

Zoem de bij zoekt 
kleuren

Zoem de bij is druk op zoek 
naar honing. 
Hij zoemt van bloem naar 
bloem. Iedere bloem heeft 
een eigen kleur. Kun jij die 
noemen?

Prijs € 7,95 | ISBN 9789087820619
15,5 cm x 15,5 cm | Kartonboek
18 pagina’s  | 2-4 jaar | NUR 271

Precies goed

Konijntje kan verdrietig 
zijn, maar ook lachen. 
Soms heeft hij geen trek in 
worteltjes, maar het andere 
moment weer wel. Het 
geeft allemaal niets, het 
hoort bij hem.

Prijs € 7,95 | ISBN 9789087820602
15,5 cm x 15,5 cm | Kartonboek
18 pagina’s | 2-4 jaar | NUR 271

Wolkje is blij

Soms ben je ineens niet 
meer blij.
Er hangt dan een donker 
wolkje boven je hoofd. 
En hoe goed je ook je best 
doet, het gaat niet weg.
Gelukkig is er de zon.

Prijs € 7,95 | ISBN 9789087820626
15,5 cm x 15,5 cm | Kartonboek
18 pagina’s | 2-4 jaar | NUR 271

Nieuw:
Er zit een olifant in de boom
Tekst en illustraties: Rob Meulemans

De dieren in het bos zijn in verwarring: Olifant is in een boom geklommen 
en hij is niet van plan om eruit te komen. Is Olifant gek geworden? Of heeft 
hun vriend een goede reden om in de boom te klimmen? Ze worden steeds 
nieuwsgieriger. Misschien moeten zij ook in de boom klimmen?

Een verhaal dat jonge kinderen leert dat er buiten de gebaande paden 
ook veel moois te ontdekken is.

Prijs € 14,95 | ISBN 9789087820855
Formaat 24 cm x 30 cm | Gebonden | 32 Pagina’s | 4-6 jaar | NUR 273

Kroko wordt de beste tandarts:

‘Je hoeft voor mij niet bang te zijn.

Als ik bij jou een gaatje boor

doet het helemaal geen pijn.’

Buddy is gek op auto’s,
hij wil ze graag repareren.
Maar voordat hij dat kan,
moet hij nog heel veel leren.
 

Edje Eland wordt later boswachter,

hij houdt veel van de natuur.

‘Ik hou dan alles in de gaten

als ik door mijn kijker tuur.’

‘Ik vind het best wel spannend vandaag

een olifant op een tak.

Er gebeurt hier normaal nooit iets’,

zegt de lieve, kleine slak.  

‘Zit er een olifant in een boom?

Dat vind jij misschien wel fijn.

Ik denk dat het toch niet hoort’,

zegt het dikke, knorrende zwijn.

Actie
boek*

Beste boekenliefhebber,

Het afgelopen jaar was niet makkelijk. Zeker niet voor kinderen. Zij hebben veel 
moeten missen. Speciaal voor hen zijn wij het afgelopen jaar doorgegaan met het 
maken van leuke boeken. Wij hebben niet alleen kartonboeken voor hele jonge 
kinderen, maar ook voor volwassenen hebben wij nu een bijzondere uitgave. 
Kijk maar eens op achterkant van deze catalogus. 

Heeft u nog vragen? Bel 06 22 36 35 45 of mail naar info@buddybooks.nl

Groetjes
Michel & Leontine 

de Boer

Wormen willen graag alles weten.
‘Wat is er toch aan de hand daar?’
Helaas. Met hun kleine oogjes
zien de wormen alleen elkaar.

‘Ik blijf hier. De grond is leuker,
lekker graven’, zegt de mol.
‘Laat die olifant maar klimmen.
Ik maak liever nog een hol.’

Groot
formaat

Nieuw

Leuk 
cadeau bij 

kinderdoop of 
opdragen



Een 
supergrappige 
graphic novel 

Felicia heeft 
altijd geluk
Tekst: Judith van Helden
Illustraties: Iris Boter

Felicia heeft een groot probleem, en dat is dat ze altijd geluk 
heeft. Haar ouders zijn nog altijd verliefd op elkaar, ze woont in 
een gezellige buurt, ze heeft pas een prijs gewonnen tijdens een 
danswedstrijd, ze is nooit ziek en ze heeft nog nooit iets gebro-
ken. Haar liefste wens is dat ze ook een keer pech heeft, net als 
anderen. Het is gewoon oneerlijk dat ze daar niet over mee kan 
praten. Haar doel is om een keer géén geluk te hebben. 

Prijs 14,95 | ISBN 9789087820688 | 13,5 cm x 21 cm 
200 pagina’s | Gebonden | 10-12 jaar | NUR 283 

Sunny Twins 
De geheime schuilplaats
Tekst: Annette van der Plas

In het dorp van Suus en Niek zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog vlieg-
tuigen van de geallieerden neergestort. De families van de piloten komen 
naar Nederland en de tweeling helpt mee om hun een onvergetelijke dag 
te bezorgen. Maar wie dwarsboomt de plannen voor de pilotendag en zet 
vervelende berichtjes op Facebook? Suus en Niek gaan op onderzoek uit. 
Als de verdachte onraad ruikt, ziet het er slecht voor hen uit.

Een spannend jeugdboek
Prijs € 12,99 | ISBN 9789087820442
Formaat 13,5 cm x 21 cm | 128 pagina’s | Gebonden 
Met leeslint | Vanaf ca. 9 jaar | NUR 280  

Kijk op www.buddybooks.nl 
voor de gratis lesbrief bij  
Sunny Twins - De geheime schuilplaats

Goed nieuws!
Volgend jaar 

verschijnt 
deel 2

Goed nieuws!
Volgend jaar 

verschijnt 
deel 2

Als ik droom
Een verhaaltje voor het slapengaan
Tekst en illustraties: 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.

Prijs € 9,95  | ISBN 9789087820657 
Formaat 21 cm x 21 cm | 32 pagina’s | Gebonden | 4-6 jaar | NUR 273 

Tijdmachien
Tekst en illustraties: Michel de Boer

Dit boek is een tijdmachien.
Ga het lezen en je zal zien:
ineens ben je ergens anders
dan waar je eerder was.
Sta je zomaar op de maan
en niet meer in de klas.
Of ben je niet meer thuis,
maar in een groot paleis.
Of met een zeevaarder 
op wereldreis.

Tijdmachien neemt je mee naar 
belangrijke uitvindingen,  
ontdekkingen en gebeurtenissen 
uit de geschiedenis.

Prijs € 9,95 | ISBN 9789087820633 
Formaat 21 cm x 21 cm | 32 pagina’s | Gebonden | 6-8 jaar | NUR 273 

Ik ga op reis en neem je mee
In dit prachtige prentenboek laten José Mijnals en Leontine Gaasenbeek zien dat je verdriet kunt 
delen en blijdschap verdubbelen als je samen bent.
Iedere illustratie is een verhaal op zich, waarin een jongen en een meisje samen met een lief 
varkentje op reis zijn, in diverse voertuigen.
Met korte vrolijke teksten die op rijm geschreven zijn.

Thema: verdriet kun je delen en blijdschap verdubbelen

Prijs € 13,99 | ISBN 9789087820558 
Formaat 24 cm x 32 cm | 32 pagina’s | Gebonden  
4-6 jaar | NUR 273 

Met 
GRATIS

poster/tijdlijn

Lees op 

www.buddybooks.nl 

wat anderen vinden van 

deze uitgave

Jeugdboeken Prentenboeken



Opa Knoest bouwt een boot

Opa Knoest duwt samen met Ricky en Renske 
zijn boot het water in. 
Eenmaal aan boord hebben ze veel 
plezier. Plotseling begint het te regenen. 
Eerst zachtjes, maar dan steeds harder.
In de kajuit vertelt opa Knoest het 
verhaal over de ark van Noach.
En ... na regen komt zonneschijn!

Prijs € 9,99 | ISBN 9789087820138
Formaat 22,5 cm x 22,5 cm | 32 pagina’s 
Gebonden | 4-10 jaar | NUR 224 

Het betweterige schaapje

Betty gaat zonder herder op pad.
Ze komt bij een bos waar ze het reuze naar 
haar zin heeft. Als ze moe wordt en het tijd 
is om naar huis te gaan, merkt ze dat ze 
verdwaald is. Hoe vindt ze nou de weg terug? 
Betty vraagt hulp aan een das. Hij waarschuwt 
haar om niet alleen in het donker door het bos 
te lopen. 
Maar Betty doet het toch. 
En dan ...

Prijs € € 7,99 | ISBN 9789087820466 
Formaat 21 cm x 21 cm | 32 pagina’s  
Gebonden | 4-8 jaar | NUR 224  

Het brullende leeuwtje

Levi het leeuwtje ontdekt dat waar eerst een 
bos stond, nu een enorm grote boot staat.  
Als hij die van dichtbij wil bekijken, wordt hij 
onder de voet gelopen door een stoet dieren. 
Tegen zijn zin in neemt de stoet hem mee de 
boot in. Binnen is het donker. Van alle dieren 
zijn er twee, maar Levi is de enige leeuw. 
Bovendien begint het ook nog heel hard te 
regenen, waardoor de boot gaat drijven. 

Prijs € € 7,99 | ISBN 9789087820510
Formaat 21 cm x 21 cm | 32 pagina’s 
Gebonden | 4-8 jaar | NUR 224 

Bijna uitverkocht

Wonderlijke Wereld

Vanuit het heelal lijkt de aarde een 
bal met groene en blauwe vlekken. Dichterbij 
zie je de verschillen nog beter. Overal wonen 
andere dieren en ziet het land er anders uit. 
Een wereld die God divers en kleurrijk 
gemaakt heeft en waar we iedere dag van 
mogen genieten.

Een heerlijk boek om samen met kinderen te 
bekijken en te lezen

Prijs € 12,99 | ISBN 9789087820589 
Formaat 24 cm x 24 cm | 32 pagina’s  
Gebonden | 4-8 jaar | NUR 224 

Zeldzaam

Pip is ziek. Ze moet naar het ziekenhuis. 
Hoe lang, dat weet ze niet. Pip vindt het niet 
leuk in het ziekenhuis. Ze mist haar vrienden 
en ze had graag mee willen doen aan de 
schoolmusical. Dan komt Mo aan haar bed. 
Hij brengt brieven en kaarten mee voor Pip. 
En hij laat zien dat het ook best leuk kan zijn in 
het ziekenhuis.

Uitgave in samenwerking met stichting KAISZ

Prijs € 9,95 | ISBN 9789087820459
Formaat 21 cm x 21 cm | 32 pagina’s 
Gebonden | 4-8 jaar | NUR 273 |

Vriendje te koop
Sep vindt een heerlijke wortel. Hij wil hem met een vriendje delen. 
Alle dieren hebben vriendjes, maar Sep niet. Volgens Gier koop je vriendjes 
in de winkel. Sep besluit naar de Koopgoot te gaan. Zal hij in de winkel een 
vriendje vinden?

Bram Kasse heeft al veel leuke boeken geschreven, maar dit prentenlees-
boek is écht zijn allerleukste. Want het gaat over Sep, een heel lief stoksta-
artje. En er komt een slissende gier in voor, een dansende olifant en een 
heel dik nijlpaard in een badpak. Daarom moet je dit boek gewoon kopen. 
Ook omdat er grappige tekeningen in staan. En omdat het leuk is om te 
lezen of uit voorgelezen te worden. 

Prijs € 12,50 | ISBN 9789087820541 
Formaat A4 | 32 pagina’s | Gebonden | 6-10 jaar  | NUR 274 

Prins Eduardus Edje Eipetje

Prins Eduardus Edje wil niet buiten spelen. 
Want het is vast saai in de grote paleistuin. 
De prins blijft lekker in zijn kamer. 
De hele dag. 
Daar kijkt hij filmpjes. 
Op zijn ‘eipetje’. Iedere dag. 
Tot vandaag …

Prijs € 7,99 | ISBN 9789087820350
Formaat 21 cm x 21 cm | 32 pagina’s | Gebonden | 4-8 jaar | NUR 273 

Raket naar de maan

Eddy en Debbie gaan naar de maan.
Ze hebben er veel plezier.
Als ze 's avonds in hun raket in bed liggen, 
krijgt Eddy ineens een zwaar gevoel in zijn 
buik. Hij heeft last van heimwee. Wat nu?

Een grappig, ontwapenend verhaal 
over heimwee.
Met een bijdrage van Linda Klein, 
klinisch psycholoog

Prijs € 9,95 | ISBN 9789087820565 
Formaat 21 cm x 21 cm | 32 pagina’s 
Gebonden | 4-6 jaar | NUR 273  

Tien verhalen van Jezus

In dit boek staan tien gelijkenissen van Jezus. Bram Kasse heeft ze naverteld 
en Michel de Boer maakte er vrolijke tekeningen bij. Een verhaal om voor te 
lezen of om zelf te lezen.

De verwijzing naar de originele gelijkenis, zoals deze in de Bijbel staat, 
nodigt uit om die ook samen met de kinderen te lezen.

Prijs € 13,95 | ISBN 9789087820299
Formaat 16 cm x 16 cm | 212 pagina’s | Gebonden  | 4-10 jaar | NUR 224 

Boeken van Bram Kasse

Meer dan
9.000 ex.
verkocht

Een verhaal 
over vriendjes 

maken
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Je hebt misschien weleens van de ‘big 5’ gehoord. Dat betekent 'grote 5'. 

Het zijn 5 diersoorten die in Afrika leven. De Big 5 bestaat uit de 
volgende dieren:
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van stip naar stip

Trek een lijn van nummer 1 naar 

nummer 2, van 2 naar 3 en zo 

verder, totdat je weer bij 

nummer 1 bent.

Welk dier is dit?

.....................................
....

Het dierennamen-spel speel je 

met je vrienden of familie! 

Het spel gaat zo: Iemand in de 

groep noemt een dierennaam. 

Iemand anders zegt daarna een 

andere dierennaam die begint 

met de letter waarmee de 

vorige naam is geëindigd. En zo 

gaat het verder. 

Voorbeeld: 

kikker - ree - eekho
orn, enz.

Elke dierennaam mag maar 

één keer worden genoemd. Als 

niemand meer een dier weet te 

noemen, is het spel afgelo
pen. 

dierennamen-spel

the big five

buffel

luipaard

leeuw

De luipaard is een echte 

evenwichtskampioen. 

Hij kan supergoed in bomen 

klimmen en slaapt daar 

graag de hele dag. 

Pas 's avonds gaat hij op 

zoek naar eten.

De neushoorn is het op één na grootste 

zoogdier ter wereld. Hij kan net zo hard 

rennen als een paard en vooral het man-

netje is echt een heethoofd. Opgepast!

Vergis je niet. De buffel is van 

alle 5 het meest gevaarlijk, 

omdat hij onvoorspelbaar is. 

Daarnaast gebruikt hij de
 enor-

me hoorns op zijn kop soms als 

wapens.

Van alle landdieren is de olifant het 

grootst. Ook is hij extreem sterk. 

Zo kan een boze olifant met gemak 

een boom omver duwen!

Door zijn grote manen 

lijkt een leeuw nóg groter 

dan hij al is. Daarom wordt 

hij de koning van de dieren 

genoemd. Zijn brul is zelfs 

10 kilometer verderop nog 

te horen!

neushoorn

olifa
nt
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Een wonderlijke vriend
30 beeldverhalen uit het 
Evangelie om in te kleuren.

Prachtige kleurplaten waarop veel is 
te zien en te kleuren.

Leuk cadeau voor school of kerk.

Prijs € 1,99 | ISBN 9789080887633 
Formaat A4 | 32 pagina’s | Geniet | Vanaf 3 jaar 

Kleuren met Opa Knoest

Superleuke boekjes voor kleine kanjers die graag kleuren. Full color gedrukt op stevig papier. Met kleurvoorbeelden!

ISBN 9789087820343 ISBN 9789087820329

Prijs € 3,60 | Formaat A5 | 32 pagina’s | Geniet | Vanaf 3 jaar  

walvis

Kleur- en doeboeken

Ezeltje krijgt een speciale opdracht.
Hij mag Jezus naar Jeruzalem 
dragen!
Eenmaal daar aangekomen gaat het 
helemaal mis.
Jezus wordt gevangengenomen en 
door zijn vrienden in de steek 
gelaten. Maar Ezeltje laat Hem niet 
in de steek. Zelfs niet als Jezus sterft.
Na een paar dagen gebeurt er een 
wonder ...

Prijs € 7,95 | ISBN 9789087820596
Formaat 21 cm x 21 cm | 32 pagina’s 
Gebonden | 4-8 jaar | NUR 224 

Het trouwe ezeltje 
Prentenboek

Dit vrolijke doeboek staat vol interessante dierenweetjes, cartoons en leuke opdrachten. Naast veel tekeningen staan er ook veel schitterende dierenfoto’s 
in. Een doeboek waar kinderen zich tijdens de vakantie eindeloos mee zullen vermaken én ook nog iets van opsteken. 

Prijs € 6,99 | ISBN 9789087820671 | Formaat A4 | 48 Pagina’s | Full color | 5-12 jaar | NUR 214 | Met gratis poster van een zeearend

Pinksteren

Een leuk 
en leerzaam

doeboek

Met GRATIS 
poster van 

een zeearend

Pasen

Een boot vol dieren
20 figuren en het verhaal van Noach
 
Aan de binnenkant van het omslag 
staat de boot van Noach afgebeeld 
met een grote regenboog en heel 
veel vogels. In het boek staan de 
figuren van meerdere dieren en 
Noach met zijn vrouw. Gedrukt op 
stevig papier en eenvoudig uit te 
knippen. In het midden van het 
boek staat het verhaal over Noach.
 
Leuk om (op school, in de kerk of 
thuis) samen te maken en te lezen.
 
Prijs € 4,99 | ISBN 9789087820640 
Formaat A4 | 16 pagina’s | Soft cover | NUR 224  

Bijna uitverkocht.

Het wonder van Pinksteren
20 figuren en het pinksterverhaal 

Ook geschikt 
voor kerst

Aan de binnenkant van het omslag 
staat Jeruzalem afgebeeld.
In het boek staan alle figuren. 
Gedrukt op stevig papier en 
eenvoudig uit te knippen.
In het midden van het boek staat 
het pinksterverhaal.
Leuk om tijdens pinksteren (op 
school, in de kerk of thuis) samen te 
maken en te lezen.

Prijs € 4,99 | ISBN 9789087820497 
A4 Formaat | 16 Pagina’s | Soft cover | Full color 
NUR 224  

papegaai

Doeboek



Milan ziet meer
Tekst: Erik Idema, illustraties: Michel de Boer 

De vader van Milan heeft de kerstversiering aan de bewoners 
van het asielzoekerscentrum gegeven. Bij de kringloopwinkel halen Milan 
en zijn vader een nieuwe oude kerstboom. Én een telescoop, waarmee 
Milan heel ver kan kijken. Door het raam van zijn slaapkamer ziet Milan een 
herberg, herders en een engel.  ‘Jij hebt teveel fantasie,’ zegt zijn vader. 
‘Toch zag ik het,’ houdt Milan vol. 

Een eigentijds kerstverhaal voor kinderen van 4-7 jaar.

Prijs € 8,95 | ISBN 9789087820848 
Formaat 21 cm x 21 cm | 32 pagina’s | Gebonden | 4-7 jaar | NUR 273/224

Egeltjes wonderlijke winter
Tekst: Bram Kasse, illustraties: Leontine Gaasenbeek

Dit jaar wil Egeltje niet naar bed. Geen winterslaap voor hem. Want zijn 
vriendjes vinden de winter de mooiste tijd van het jaar. En dat wil hij wel 
eens meemaken. Maar als Egeltje voor het eerst ijs en sneeuw ontdekt, 
gaat alles mis. En overal krijgt hij de schuld van. Alle vriendjes zijn boos 
op hem. Verdrietig trekt Egeltje zijn pyjamaatje aan. De winter is echt niet 
de mooiste tijd van het jaar… 
Of toch wel? 

Een hartverwarmend winterverhaal over vriendschap.

Prijs € 14,95 | ISBN 9789087820879
Formaat 24 cm x 30 cm | 32 pagina’s | Gebonden | 4-7 jaar | NUR 273

Sammie zoekt de koning
Tekst: Irma Moekestorm, illustraties: Michel de Boer Kerstboeken

Het kerstverhaal voor jonge kinderen op rijm geschreven.
Geschreven en getekend door Michel de Boer.

Prijs € 6,99 | ISBN 9789087820572 
Formaat 15,5 cm x 15,5 cm | 32 pagina’s | Gebonden | Vanaf 2 jaar | NUR 224 

Het mooiste 
kerstgeschenk 
Kleurboek met het kerstverhaal 
op rijm

Met kleurvoorbeelden.

Prijs € 3,99 | ISBN 9789087820008 
Formaat A4 | 16 pagina’s | Geniet 
Vanaf 2 jaar | NUR 224 

Ezeltje ziet uit naar zijn nieuwe stal. Maar precies op de dag dat die klaar is, 
moet hij samen met Jozef en Maria een verre reis gaan maken. 

Prijs € 7,99 | ISBN 9789087820435 
Formaat 21 cm x 21 cm | 32 pagina’s | Gebonden | 4-8 jaar | NUR 224 

Het koppige ezeltje Een stalletje voor de nachtHet wonder van kerst 
Kerststal met 22 figuren 
en het kerstverhaal

Aan de binnenkant van het 
omslag vind je de kerststal. 
In het boek staan alle figuren, 
gedrukt op stevig papier en 
eenvoudig uit te knippen. 
In het midden van het boek staat 
het kerstverhaal. 

Prijs € 4,99 | ISBN 9789087820503 
Formaat A4 | 16 pagina’s | Soft cover | NUR 224 

De allereerste kerstnacht
Tekst en illustraties: Michel de Boer 

Leuk om tijdens 
de kerstdagen 

op school, in de kerk 
of thuis te maken 

en te lezen.

Door heel de stad zoeken zij naar een bed.

Maar waar ze ook komen, alles is al bezet!

Dan zegt een herbergier: ‘Kom snel uit de kou!

Ik heb nog één plekje, voor u en uw vrouw.’ 

Schaapje Sammie ligt samen met de andere schapen heerlijk te slapen.
De herders waken over hen. Ineens is er een fel licht. Sammie schrikt 
wakker. Hij ziet engelen bij de herders staan. Ze vertellen over een 
Koning die geboren is. De herders gaan Hem meteen zoeken. Sammie 
wil het kindje ook wel zien. Midden in de nacht huppelt hij stiekem 
achter de herders aan. Maar dan glijdt hij uit en bezeert zijn pootje. 
Door de pijn kan hij niet meer verder. Nu kan hij de Koning niet zien...  
En niemand weet waar Sammie is. Zachtjes begint hij te blaten. 

Het kerstverhaal voor jonge kinderen.
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nieuw

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.

Leuk voor scholen en kerken om cadeau te geven!
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Wijzigingen en tikfouten onder voorbehoud

Bijzondere JIJ  
Een prachtig vormgegeven cadeauboekje met 
bemoedigende bijbelteksten, op rijm geschreven 
door Irma Moekestorm. 
Irma is bekend van de boeken Lieve Lief, Precies goed 
en de Blije Baby Bijbel.

Dit boekje is zeer geschikt om cadeau te doen als je 
iemand wil troosten of gewoon iemand die je lief is 
wil laten zien wat hij of zij voor God betekent.

Prijs € 9,95 | ISBN 9789087820718  
15,5 cm x 15,5 cm | Gebonden | 32 pagina’s | NUR 713

Van Bijzondere Jij is ook een serie wenskaarten 

verschenen. Deze zijn verkrijgbaar via 

www.buddybooks.nl en www.knipoog.nu

De Bijbel 

staat zo bomvol liefdes-

berichten, je kunt gewoon niet 

om Gods zorg en liefde heen!
Irma Moekestorm, auteur


