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REDACTIE
Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:
8 januari
5 februari
5 maart
9 april

7 mei
4 juni
2 juli
27 augustus

24 september
29 oktober
3 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag voor 19.00 uur aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd
kan niet meer worden geplaatst.
Opmaak KSSK
Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’
Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef
Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente ’s-Graveland
Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de
kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun
Privacyverklaring.
Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE
Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
ING.nummer KSSK: NL08INGB0002648558
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef
Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:
Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl
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CONTACTADRESSEN
PROTESTANTSE
GEMEENTE
‘DE GRAANKORREL’

HERVORMDE
GEMEENTE
KORTENHOEF

HERVORMDE
GEMEENTE
’S-GRAVELAND

Predikant:
Vacant

Predikant:
Vacant

Predikant:
Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG ’s-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba (voorlopig):
Mw. T.Stekelenburg
Barend Udolaan 8
1241 CH Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 0489
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl

Scriba:
Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.co
m
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Scriba:
Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl
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EREDIENSTEN
HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
De diensten zijn ‘live’ op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u
daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op ‘opnames’. U
kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of
downloaden.
zondag
3de Advent

13 december

10.00 uur

ds. G. J. van Meijeren
Coll: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

zondag
4de Advent

20 december

10.00 uur

ds. G. J. Krol, Geldermalsen
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

donderdag
Kerstavond

24 december

22.00 uur

ds. G. J. van Meijeren
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Voedselbank

Let u op , twee diensten op 1ste kerstdag met

ds. G. J. van Meijeren

vrijdag
25 december
1ste Kerstdag
tevens Kinder-Kerstspecial

9.30 uur

Eerste dienst
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
afscheid kinderen aan einde dienst

11.15 uur

Tweede dienst
Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

zondag

27 december

10.00 uur

ds. A. B. van Campen, Hazerswoude
Coll.: College van Kerkrentmeesters /Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

donderdag
Oudjaar

31 december

19.30 uur

ds. G. J. van Meijeren
Coll: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

vrijdag
1 januari
Nieuwjaarsdag

10.30 uur

ds. G. J. van Meijeren
Coll: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

zondag

3 januari

10.00 uur

prof. Dr. W. Balke, Den Haag
Coll: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

zondag

10 januari

10.00 uur

ds. G. J. Krol, Geldermalsen
Coll: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

EREDIENST
‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)
Komende maanden zal er in ’t Wijdehuis geen eredienst plaatsvinden.
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INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE ’S-GRAVELAND
Meditatie
Elke advent zingen christenen een aangrijpend
lied waarvan de woorden teruggaan tot in de
negende eeuw. Veni, veni Emmanuel!
Captivum solve Israel! Bij ons bekend als
gezang 125.

Maar het goede nieuws van het Evangelie is
dat Immanuel (God met ons), de Redder,
inderdaad is verschenen, en Hij is helemaal tot
de bodem van de zonde gegaan om deze
dragen, te breken en te verslaan. God treedt in
Jezus Christus Jezus dat complexe web van
zonde en kwaad in deze wereld en ons bestaan
binnen, en Hij doet er iets aan, Hij deed er alles
aan. De macht van zonde en duisternis is
gebroken en zal verdwijnen.

1 O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Mogen we deze dagen op weg naar kerst
doorbrengen in verwachting en hoop, ons
uitstrekkend naar het kerstkind. Dat we onze
ogen richten op de verschijning van Christus,
onze Heiland, en verlangen naar zijn vergeving
en de bevrijding die komt.

2 O kom, Gij wortel Isaï,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
De verlossing van Israël is een verlossing uit
gevangenschap, zo stelt de oorspronkelijke
tekst.
In de oudheid waren mensen bang voor de
reële dreiging om ontvoerd te worden
onderweg, en soms zelfs vastgehouden te
worden voor losgeld. Alleen, ver van huis,
ondervoed, ook weleens gemarteld, konden
gevangenen of ballingen alleen maar hopen
dat hun bevrijding zou komen. Dit is de situatie
die wordt opgeroepen door dat bekende lied:
Israël, het volk van God, wordt vastgehouden
in eenzame ballingschap, en ze roepen om hun
Redder.

Meeleven
We denken aan Evert de B. (Ankeveen) en zijn
gezin. Zij zijn nog niet zo lang geleden in
Ankeveen komen wonen. Evert is zeer ernstig
ziek en nadert zijn levenseinde. Dit is een
zware tijd voor hem en heel het gezin, daarom
dragen we hen op in onze gebeden.
Zr. Corry V. ('s-Graveland) is in de afgelopen
periode geopereerd aan haar heup. Na een
periode van revalidatie is zij ook weer thuis
gekomen. We danken voor het herstel tot nu
toe, en bidden om een voorspoedig verder
verloop.

Wij kennen op een andere manier
gevangenschap, de gevangenschap van ons
hart. We weten ons gevangen in ons eigen
falen en gebrokenheid; we hebben verdriet en
pijn om het tekort van anderen; we voelen ons
overweldigd door de duistere machten van de
wereld.

Zr. Tineke K. ('s-Graveland) is hard gevallen en
heeft haar knie gebroken. U zult begrijpen dat
herstel weken vergt en dat ze voorlopig ook
beperkt is in haar bewegingsvrijheid. Wij
-5-
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bidden voor haar en haar man Dick, om goede
moed en vertrouwen op de Allerhoogste.

Mart was een herkenbaar gezicht in onze
gemeente. Samen met zijn vrouw Wil is hij
jaren geleden in 's-Graveland terecht gekomen
en heeft zich sindsdien met hart, ziel en heel
veel tijd ingezet voor de gemeente. In ons
midden
herinneren
we
zijn
jaren
kerkrentmeesterschap, het scribaat later, tot
en met de vertegenwoordiging in de synode
van onze kerk. De kerk was voor hem heel
belangrijk, en dat had niet zozeer met de kerk
te maken, maar met de Heer van de kerk, Jezus
Christus. Kruis en opstanding vormden de kern
van zijn geloof, het besef van de diepe
gebrokenheid van het leven en je eigen leven,
en het nieuwe leven dat geschonken wordt in
Christus. Daar moest het over gaan in de
gemeente. Mart heeft -samen met de
voorzitter van de kerkenraad- mij 7 jaar
geleden
als
beginnend
predikant
geïntroduceerd in de gemeente. Als predikant
heb je intensief contact met de scriba, voor zijn
hulp en advies in die tijd ben ik hem dankbaar.
Wij denken in onze gebeden aan Wil F.
(Hilversum), de kinderen en kleinkinderen. In
ons midden noemen we dan in het bijzonder
Iris en Daniel, Suzanne en Esther (Kortenhoef).

Zr. van D.- van der W. ('s-Graveland) verblijft
na een val in de Beukenhof. Inmiddels heeft zij
ook te horen gekregen dat de Beukenhof haar
thuis zal worden. Niet meer in je eigen huis
kunnen wonen is verdrietig. Daarom bidden
we voor haar om Gods nabijheid.
Br. P. (’s-Graveland) is opgenomen in
verpleeghuis de Buitenhof in Amsterdam. Bij
hem is Corona geconstateerd en voorlopig
moet hij daar blijven om verzorging te kunnen
ontvangen. Hij is ouder en dus kwetsbaar,
daarom zijn er zorgen over hem. We bidden
voor deze oude broeder van de gemeente. Hij
mag geen bezoek ontvangen, slechts van één
familielid. Een kaartje zou dus zeer op prijs
gesteld worden.
In december vraag ik altijd uw aandacht voor
gemeenteleden in verzorgingshuizen of zij die
niet meer naar de kerk kunnen komen. In onze
tijd geldt dat door het coronavirus voor veel
mensen, en zijn wij beperkt in onze contacten.
Daarom roep ik u op om naar elkaar om te zien
in deze dagen van kerst! Stuur eens een
kaartje, pleeg een telefoontje, verzin een
aardige verrassing voor iemand waarvan u
denkt die zou dat wel eens nodig kunnen
hebben.
Zoiets
wordt
ontzettend
gewaardeerd.

Avondgebed
In deze periode op weg naar advent is het
moeilijk om in de kerk avondgebeden te
organiseren. In de afgelopen weken heb ik een
en ander geprobeerd op het YouTube-kanaal
van de kerk. Op weg naar advent zal ik dit met
meedenken van anderen vaker doen. We lezen
over markante vrouwen uit de geslachtslijn
van Jezus, daarbij is ook prachtige muziek te
horen. Van harte aanbevolen! Vooralsnog
staan 2, 9 en 16 december gepland, om 20.00h
staat het online.

Overleden en In Memoriam
Op 9 november overleed toch nog onverwacht
br. Mart F. Met moed ging hij nieuwe
chemokuren in, in de hoop dat deze hem
mochten helpen. Het heeft niet zo mogen zijn.
Op de begrafenis stond Openbaring 21
centraal: En God zal alle tranen van hun ogen
afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook
geen rouw, jammerklacht of moeite zal er
meer zijn. Want de eerste dingen zijn
voorbijgegaan.

Kring
DINSDAGAVOND (let op!) 15 december is er
een kringavond. We lezen over personen uit
het evangelie. Wie zijn ze? Wat is hun
achtergrond? Wat vertellen ze ons over Jezus?
-6-
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Deze keer een kerstaflevering: de wijzen uit
het oosten. Die mysterieuze koningen uit de
Oriënt. We weten niets van hen, en toch als je
de bijbel leest kun je ze wel plaatsen.
Van harte welkom in de kerk en online om
20.00h. Wilt u aanwezig zijn in de kerk dan is
aanmelden verplicht bij de scriba of mijzelf. In
de kerk houden we ons aan dezelfde
coronaregels als op zondag.

- De scriba verstuurde diverse antwoorden op
vragen van gemeenteleden, en heeft de
uitnodigingen verstuurd naar familie van
overleden gemeenteleden, voor het
bijwonen van de Eeuwigheidszondag.
- Er wordt een commissie samengesteld die
kijkt naar de verschillende Kerstvieringen.
Sommige vieringen worden al druk gepland,
maar er is ook onzekerheid over wat er kan
en mag. Het is goed dat er diverse plannen
klaarliggen.
- Daarnaast komen de Groot Huisbezoeken ter
sprake. Er wordt een opzet uitgedacht
waarmee dat eventueel kan.
- Een dienst volgen in de consistorie valt niet
altijd in de smaak. Er zijn mensen die wel
willen komen, maar dan in de kerk willen
zitten. Er wordt geopperd om als de eigen
predikant voorgaat in de ochtend, dan ook in
de middag dezelfde dienst aan te bieden. Wel
met koortje indien mogelijk. Het wordt een
kopie dienst van de ochtend, maar zonder
kerk TV en wellicht andere muziek. De vraag
is op welk tijdstip? B.v. 12.15 uur of 17.00
uur. Hier zal een korte enquête voor uitgezet
worden.
- De Daniel Stalpaertstichting organiseert een
‘Kerstafette’ op 18 dec. Zie Weekblad
Wijdemeren:
gemeente
geeft
geen
vergunningen voor kerstmarkten. De vraag is
of we op het kerkplein dan wel een
kerstmarkt kunnen houden? Er wordt
nagevraagd hoe de DDS hier tegenaan kijkt.
- Gevraagd wordt of er niet een keer een
online veiling georganiseerd kan worden. Dit
blijft ‘hangen’.
- We evalueren hoe de bediening van het
avondmaal verlopen is. Voor de eerste keer is
best goed gegaan, aldus de Diakenen.
Reacties ook positief. Wel weinig tijd om
brood te eten en wijn te drinken bij de tafel.
We proberen nu om meer afstand tussen
brood en wijn te creëren. Dit laatste heeft de
voorkeur boven ronddelen van brood en wijn
omdat we dan te dicht bij mensen komen. En
we proberen rust te creëren.
- Er is een voorstel om het mogelijk te maken
samen kerkdienst online te luisteren, of te
kijken dwz: gemeenteleden die nu standaard

Kerst
We mogen binnenkort het kerstfeest vieren.
Een prachtig feest en een godswonder telkens
weer. Deze tijd stelt ons wel voor uitdagingen,
het is anders dan anders. Beperkter, maar de
boodschap wordt er niet minder om. We doen
ons best om in de kerk en thuis goede en
mooie diensten te organiseren. Dit geldt voor
de ouderenkerst, de kinderkerst en de
kerstdiensten. U kunt in deze KSSK zien dat wij
een tweede kerstochtenddienst willen
organiseren. Op een later moment willen we u
hier verder over informeren per brief en ook
via andere kanalen.

Uit de kerkenraad
Hieronder leest u de SAMENVATTING van de
kerkenraadsvergadering van 10 november.
- Bert opent de vergadering, we zijn eerst stil
om Mart F. te gedenken die afgelopen
maandag is gestorven. Aansluitend wordt
gebeden, en Bert leest een stuk over
kwetsbaarheid.
- De bezinning van Geert sluit aan bij het
beleidsplan, hij leest voor over verwelkomen
en getuigen, uit het boekje Back to Basics van
Nynke Dykstra. We praten naar aanleiding
hiervan over getuigen van je geloof, in
gesprek gaan over je geloof: doen we dat?
Niet zo snel, misschien zit het niet zo in onze
hervormd/gereformeerde cultuur. Getuigen
gaat vaak gemakkelijker via relaties.
-7-
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thuis luisteren of kijken voorstellen om als
daar behoefte aan is samen te gaan kijken.
Via de enquete wordt deze vraag ook
meegenomen.
- We bespreken de ingebrachte namen voor
verkiezing van ambtsdragers en maken een
planning voor het verdere verloop en de
afspraken die gemaakt moeten worden.
- Het
conceptbeleidsplan
wordt
doorgenomen, hier en daar aangepast.
Presentatie aan gemeente wordt gepland op
woensdag 13 januari 2021. Het beleidsplan
wordt
eerder
gemaild
naar
de
gemeenteleden: Voor onder de kerstboom.
Er wordt een plan gemaakt om op een goede
wijze inspraak en presentatie te kunnen
regelen.
- De diaconie komt met de begroting voor
2021. Er is gesproken over meer budget voor
gemeente en jeugdwerk. Vanwege tekort aan
collectezakken
worden
er
extra
collectezakken besteld. De begroting van de
Kerkrentmeesters volgt nog.
- Bij het afkondigen van een overlijden
besluiten we om standaard een bijbeltekst
voor te lezen, of (indien aanwezig) de
bijbeltekst van de rouwkaart.
- Wij spreken het voornemen uit om jeugd te
betrekken bij het organiseren van activiteiten
bijv. voor de ouderen. En dat ook in de
organisatie van jeugddiensten die plaats gaan
vinden er intergeneratief gedacht wordt.

team vrijwilligers. Het is natuurlijk
teleurstellend dat de klassieke kerstviering niet
door kan gaan en wat is het dan fijn om te
merken dat er toch weer veel mensen zich
aanmelden om er een mooie viering van te
maken, dank aan alle vrijwilligers!
In de kerstavonddienst van 24 december zal de
collecte van de diaconie bestemd zijn voor de
voedselbank. Verderop in deze KSSK vindt u
meer informatie over dit doel.
Hieronder vindt u de collectes van de
afgelopen week, hartelijk dank voor al uw
gaven!
Week
44
Dankdag
45
46
47
48

Bedrag
€ 143,60
€ 104,65
€ 119,85
€ 140,30
€ 234,45
€ 246,75

Doel
Bonnen
Diaconie
49%
Diaconie
72%
Mensenkinderen 27%
Diaconie
12%
Diaconie
14%
Diaconie
64%

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland
Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland
De Diaconiecollecte op Kerstavond is bestemd
voor de Voedselbank.
De
Voedselbank
deelt
nog
steeds
voedselpakketten uit aan haar cliënten.
Ondanks de Corona crisis en de daardoor
ontstane problemen wordt hard gewerkt om
deze groep in financiële problemen van een
wekelijks voedselpakket te blijven voorzien.
Het aantal nieuwe klanten is door de
Coronacrisis met 9% gestegen. Omdat er nu
ook veel minder inzamelacties gehouden
kunnen worden in winkels en via kerken en
scholen vanwege corona, hopen wij op deze
manier de voedselbank een financiële bijdrage
te kunnen bieden.
Van harte aanbevolen!

Er wordt afgesloten met een gebed.
De volgende vergadering is 12 januari.

Diaconie
Op 16 december wordt er om 15:00 uur een
alternatieve kerstviering uitgezonden. Deze is
te bekijken en te beluisteren via het Youtubekanaal en via de site van de kerk. Er wordt
corona-proof gezongen, ds. Geert houdt een
meditatie en er komen ook wat bekende
gezichten voorbij dus ga zeker kijken en
luisteren! Na de kerstviering gaan de bezorgers
op pad om een maaltijd rond te brengen. Deze
zal met zorg klaargemaakt worden door een
-8-
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Dankwoord
Geliefde gemeente,
Langs deze weg wil ik jullie heel hartelijk
danken voor het meeleven in woorden
“naturel” in apps, en in geschreven woorden
tijdens de ziekte van Mart. We hebben dat
samen ervaren als genadegaven en zorg van
God, en dat heeft ons goed gedaan. Mart en ik
wisten ons gedragen door jullie gebeden
tijdens zijn ziekte. Ook na het onverwachte
overlijden van Mart bleven de kaarten,
brieven, telefoontjes en bemoedigende apps
met gebeden binnenstromen. We weten dat
de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus
jullie gebeden heeft verhoord. Dat hebben we
gemerkt aan de manier waarop we als gezin
met elkaar in vrede en harmonie tijdens Marts
ziekte en in de dagen na Marts overlijden en
begrafenis met elkaar bijeen zijn geweest. Wij
danken hiervoor onze goede God, en in Hem
zijn gemeente voor hun meeleven en gebed.

College van Kerkrentmeesters
Opbrengst Collectes
Het College van Kerkrentmeesters heeft per
bank van 26 oktober t/m 29 november €514,51
(incl. € 60,-- IPP) ontvangen en in de kerk in
dezelfde periode € 526,29 (incl. € 74,12 voor
de IPP en incl. € 359,25-- aan collectebonnen).
Totaal € 1040,80 ontvangen.
Een gift van € 200,--per kas ontvangen.
Bankrekeningnummer
College
van
Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het
bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Mede namens kinderen en kleinkinderen,
Willie F.

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting
van het bedrag op bankrekeningnummer NL24
INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde
Gemeente ’s-Graveland.
Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal
waardes, te weten:
15 euro (20 x 0,75)
25 euro (20 x 1,25)
45 euro (20 x 2,25)

BEDANKT! (Oogstdienst)
Lieve kinders
Wat hebben jullie me verrast,
Afgelopen zondag,
Met een zo mooi pakket
Met allemaal lekkere dingen
Jullie zijn jong, ik ben wat ouder (83 jaar ,maar
dat voel ik helemaal niet)
Maar we horen helemaal bij elkaar
Oud en jong,
In de mooie kerk, met het prachtige orgel en
met de piano,
in het huis van onze Heer
ook ik verheug me er zondag weer te zijn
en jullie weer te ontmoeten
hartelijke groet van mij

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke
waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door
u bestelde boekjes ontvangen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij één
van de Kerkrentmeesters.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Het College van Kerkrentmeesters

T. B.
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weerspiegeld door de engel in zijn droom. Hij
begrijpt het daardoor beter. Hij wil doen wat
God van hem vraagt.
20 december 2020 SPIEGEL VAN GELOOF
De engelen zijn uitgezonden om te dienen en
ons te helpen in Gods trouw en hulp te
geloven. Ze stralen Gods boodschap uit. Ze
loven Hem en brengen ons bij Jezus. Ze vragen
geen eer voor zichzelf, maar brengen alle eer
aan God.
25 december 2020 (Kerstfeest) SPIEGEL VAN
VREUGDE
Jezus is het spiegelbeeld van God, in Hem zien
we Gods liefde, rechtvaardigheid en redding.
De engel vertelt het aan de herders. Het
engelenkoor verschijnt en weerkaatst Gods
grootheid en brengt Hem dank en eer. De
engelen nemen de mensen al zingend mee in
de vreugde om de geboorte van Jezus.

Ik zie toekomst in jou
Kerstproject van de kindernevendienst over
spiegelen, kijken, geloven en zien
Op 29 november start de adventstijd. Samen
gaan wij op weg naar kerst!
Dit doen we bij de kindernevendienst samen
met de kinderen, maar ook samen met u.
Momenteel zien we elkaar helaas als
gemeente(leden) minder vaak. We houden uit
zorg voor elkaar iets meer afstand, maar we
blijven verbonden. Gods woord gaat door!
Ook via ons kerstproject klinkt Gods woord.
Dat willen we op deze manier graag met u
delen. In de adventstijd nemen wij u zo thuis
en in de kerk mee in ons project.
Waarom een spiegeltje?
God stuurt zijn Zoon om ons te redden. Hij is
het licht voor de wereld. Jezus is Gods
spiegelbeeld, die als geen ander Gods licht
weerkaatst. Als we God voor de komst van
Jezus danken, en prijzen en leven zoals Hij ons
leert, weerspiegelt ook in ons Gods Licht voor
de wereld.
Op weg naar Kerst laat God zien welke
toekomst Hij voor ogen heeft voor de wereld
en hoe Hij die gaat realiseren. Hij stuurt zijn
engelen naar ons toe met zijn boodschap.
Engelen zijn Gods dienaar en zij zijn als een
spiegel voor de mensen.
29 november 2020 SPIEGEL VAN BELOFTE
Een engel verschijnt aan Zacharias en toont
Gods belofte aan hem. Hij zal een zoon krijgen.
God weerkaatst in de engel wat Hij wil.
Zacharias’ reactie daarop is een afspiegeling
van zijn denken: hij kan het niet geloven. God
maakt zijn belofte waar.
6 december 2020 SPIEGEL VAN LIEFDE
God weerspiegelt in zijn engel zijn liefde aan
Maria. God kiest haar uit om de Redder van de
wereld te ontvangen door Gods Geest. Maria
herkent Gods liefde voor haar in zijn dienaar.
Maria is een spiegel van Gods hoop, ze
weerkaatst dankbaarheid en dienstbaarheid.
13 december 2020 SPIEGEL VAN ANDERS ZIEN
De engel is Gods helper om Jozef op andere
gedachten te brengen. Jozef ziet Gods plan

Samen op weg naar kerst. Met het spiegeltje
in de hand, denkend aan Jezus als spiegelbeeld
van God, als brenger van het Licht in de wereld.
Denkend aan de boodschap van de engelen. En
kijk zelf eens in de spiegel: God ziet toekomst
in u, in jou!
Met een warme (kerst)groet,
Kinderen en leiding van de Kindernevendienst

Kinderkerstfeest
Dit jaar gaat alles een beetje anders en dat
geldt ook voor het vieren van het
kinderkerstfeest. Maar anders kan ook heel
leuk zijn. Zo is het hiermee ook!
We organiseren op Eerste Kerstdag tijdens de
ochtenddienst om 9.30 uur een speciale
Kerstspecial voor jullie: we gaan tijdens de
dienst naar buiten voor een kersttocht met
allemaal opdrachten onderweg! Met na afloop
natuurlijk een kerstpresentje in de kerk!
Wij hebben er zin in en hopen jullie op 25
december om 9.30 uur te zien!
Vragen? Laat het ons weten!
Ella, Maaike en Ymkje

- 10 -

KERKEN SAMEN – SAMEN KERKEN

NUMMER 11 2019

Reserveer
Vijf uur theater in de Kerstafette
Op vrijdag 18 december 2020, in de Hervormde Kerk aan het Noordereinde in ’s-Graveland, zullen
tussen 17.00 en 22.00 uur negen groepen/artiesten uit de regio optreden. Een unieke, artistieke
estafette die voor de betrokken artiesten als geroepen komt. Ze kunnen eindelijk weer eens van zich
laten horen, in een corona-veilige omgeving. Per voorstelling kunnen er maximaal 30 bezoekers naar
binnen en het parool is: geniet, maar houd 1,5 meter afstand.
De Kerstafette is een initiatief van de Daniël Stalpaert Stichting, die gelden inzamelt voor het
onderhoud van de kerk, een monument.
De opbrengst van de estafette is voor dit goede doel.
Bezoekers betalen 10 euro voor een voorstelling en krijgen dan een muntje dat recht geeft op het
bezoek van een tweede voorstelling. Reserveren kan via kerstafette@gmail.com of 06-46041520.
Voor wie niet reserveert geldt: wie het eerst komt. Het programma is:

17.00 Madjet
De jongerenband van BMOL met muziek voor alle leeftijden. Heeft in coronatijd een beetje kunnen
repeteren en hebben op 5 mei vele ouderen verrast met hun optreden.

17.35 Koperkwartet BMOL
Gerrie van R., Wouter J., Mathijs H. en Anita L. hebben dit voorjaar een kwartet gevormd toen
muziek maken in grote groepen niet meer kon.

18.10 Ella van den B.
Engelstalige muziek met en zonder christelijke achtergrond. Zang, begeleid op akoestische gitaar.
Ella komt uit Kortenhoef.

18.45 Klarinettrio BMOL
Een trio, Diana, Alexandra en Marijke, dat voor de Kerstafette is gevormd. Diverse korte stukjes van
barok tot heden, grotendeels klassiek, maar ook een stukje klezmer.

19.20 Rieteke Hölscher met leerlingen
Vijf jonge pianisten, Lotte, Florian, Eric, Wikke en Lieuwe, leerlingen van Rieteke H., spelen een
sfeervol programma met impressionistische Franse muziek van Ravel en Debussy, en hedendaagse
filmmuziek uit 'Amélie' en Disney.

19.55 Quincy B.
Een jonge pop- en volkszanger uit ’s-Graveland. Onlangs bracht hij zijn tweede single “Ik Kom Naar
Jou” uit. Zijn Nederlandstalige repertoire bevat zowel gezellige meezingers als gevoelige ballads.

20.30 Klarinetkwartet Societas Aroundinosa,
Vier vrouwen, Nardi, Jacolien, Caro en Lidia, spelen klassiek, modern en swing. Het kwartet bestaat
sinds 2004 en wordt gecoacht door Titus K.

21.05 Four Fun
Vier zangers en een pianist uit de omgeving ‘t Gooi verzorgen, met unieke meerstemmige zangstijl,
jazzy muziek met een rijkdom aan klankkleur, om in ’s-Graveland de (kerst)sfeer te verhogen.

21.40 Het Liedjespaar
Gerrie en Ben, Liedjespaar en liefdespaar uit Kortenhoef sluiten af met Nederlandse liedjes van
vroeger en nu.
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