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We hopen allemaal dat we dit jaar Kerstfeest met elkaar zullen kunnen vieren. Bijna traditioneel 
hoort bij een Kerstfeest ook een ‘vrij’ kerstverhaal.  
Een mooi verhaal om dan voor te lezen vindt u in het boekje ‘De Schoenendoos’. Het voorlezen duurt 
ongeveer 15 minuten. Dit verhaal is echter ook heel geschikt om voor jezelf te lezen.  
Verder staan er in het tweede gedeelte van het boekje ‘overdenkingen voor de adventstijd’, die u 
individueel maar ook met uw partner of als gezin kunt lezen en bespreken. 
 
Het verhaal: 
Timmy, een zesjarige jongen met treurige ogen, komt bij Mary en David wonen en wordt hier 
liefdevol opgevangen. 
Opvallend is de schoenendoos die hij altijd bij zich heeft: aan tafel, naar school, naar de kerk, naar 
bed, nooit verliest Timmy de doos uit het oog. Iedereen vraagt zich af wat er in de doos zit, maar als 
het hem gevraagd wordt, is het antwoord steevast: “Gewoon wat dingen……” 
Totdat er tijdens het kerstspel in de kerk iets gebeurt wat niemand verwacht: Timmy legt zijn doos bij 
de kribbe.  
Dan komt het laatste hoofdstuk. U zou zich kunnen afvragen of u de eerste passage van dit hoofdstuk 
passend vindt. Ik denk dat dat discutabel is, maar dat doet niets af aan de strekking van het verhaal. 
Wilt u dit hoofdstuk niet in het geheel voorlezen, dan kunt u voorlezen wat Timmy in kinderlijk geloof 
in zijn doos heeft gestopt om het uiteindelijk aan Jezus’ voeten te leggen. (blz. 34 en 35) 
 
Wie weet wordt u door dit verhaal wel op een idee gebracht.  
Wilt u na het lezen aan de slag met een eigen schoenendoos voor God?  
Dat kan, er wordt zelfs een link gegeven waar u een tekening voor de 
deksel van de doos kunt downloaden.  
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