
 

 

Typ deze nieuwjaarsbrief over en pas telkens de opmaak toe die erbij staat! 

1. Vet en cursief gedrukt, in blauwe tekstkleur 

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. 

 
2. in een sierlijk lettertype, vet gedrukt 

De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. 

 
3. in lettergrootte 18pt, geel gemarkeerd 

In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: 

 
4. gecentreerd, cursief en vet gedrukt, in een lettertype naar keuze 

dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. 

 
5. als opmaakprofiel ‘Kop 2’ 

Het Liturgisch jaar begint met de advent. 

 

6. gecentreerd, cursief gedrukt 

Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen voor Kerstmis. 

 

7. in een klassiek lettertype (bv. ‘Times New Roman’ of ‘Garamond’) 

De advent eindigt op 24 december bij het avondgebed. 

 

8. in een kleur naar keuze, lettergrootte 8pt, rechts uitgelijnd 

Hierdoor is de lengte van de adventsperiode verschillend, 

 
9. in het groen gemarkeerd, vet gedrukt 

maar telt wel altijd vier zondagen: 

 
10. als lijst 

1ste zondag: Levavi 

2de zondag: Populus Sion 

3de zondag: Gaudete 

4de zondag: Rorate 

  ICT-les   6e leerjaar   Tekstverwerking: Opmaak 1 / 2 



 

 

Voorbeeld 

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. 

De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. 

In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: 

dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. 

Het Liturgisch jaar begint met de advent. 

Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen voor Kerstmis. 

De advent eindigt op 24 december bij het avondgebed. 

Hierdoor is de lengte van de adventsperiode verschillend, 

maar telt wel altijd vier zondagen: 

● 1ste zondag: Levavi 
● 2de zondag: Populus Sion 
● 3de zondag: Gaudete 
● 4de zondag: Rorate 
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