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Kerstmis 2016 
Kerstmis vieren we zowel ’s avonds, in het duister, als bij klaarlichte dag. Met het 
gedenken en vieren van de geboorte van Jezus Messias wordt in het duister van 
deze wereld vol geweld en wantrouwen een getuigenis van Gods licht gegeven. Maar 
op kerstochtend vieren we het kerstfeest toch ook, zoals iedere zondag, in het licht 
van Pasen, in het teken van de opstanding. Kerstmis is niet minder een hoogfeest 
dan Pasen. Kerstmis verkondigt de menswording, de ultieme nabijheid van God in 
Jezus Christus. Het viert, dat Gods herschepping van de wereld begint bij de 
geboorte van een kwetsbaar mensenkind. Daarmee gaat God in tegen de dreunende 
laarzen die door de wereld marcheren. Zo vieren we Gods vrede tegen alle onvrede 
in. Daarbij passen feestelijke vieringen, met mooie liederen en een verrijkende 
inbreng van de beide cantorijen. De Schriftlezing en de Evangelielezing zijn voor 
zowel de avond- als de ochtendviering dezelfde: Jesaja 9: 1 - 6 en Lucas 2: 1 - 20. 
Maar door de wijze waarop de lezingen worden vormgegeven, is er toch veel variatie 
en valt het licht in beide vieringen op verschillende aspecten. De kinderen leveren 
een belangrijke bijdrage aan de kerstochtenddienst met de kerstmusical over het 
dromenmuseum. Daar is veel werk in gestoken, door zowel de kinderen als de 
leidsters. Ze hebben ijverig geoefend, evenals de twee cantorijen en hun dirigenten. 
Daarvoor zeg ik hen allen, mede namens u, heel veel dank! 
De viering op Kerstavond begint om 22:00 uur en op Kerstmorgen om 10:00 uur. In 
beide diensten zal ik voorgaan. 
Ik wens u een gezegend Kerstmis en alle goeds voor het komende nieuwe jaar 2017. 
Erwin de Fouw 
 

Overige diensten 
In Het Zonnehuis zal op 1e Kerstdag Ds. Jan de Geus voorgaan. Medewerking 
wordt verleend door het koor Marcato o.l.v. Ria Korpershoek. Aanvang van deze 
dienst is om 10:45 uur! 
Op 31 december wordt in het Kerkcentrum Holy een Oudejaarsviering gehouden. 
Aanvang van deze viering is 17:00 uur. Voorganger is dan Ds. Erwin de Fouw. 
Op 1 januari zal de ochtenddienst in het Kerkcentrum het karakter hebben van een 
ochtendgebed. Aanvang van deze viering is 11:00 uur! Na afloop is er gelegenheid 
tot nieuwjaarwensen begeleid door een kopje koffie of thee met lekkers! 
In Het Zonnehuis gaat dan Ds. Peterjan van der Wal voor. Aanvang van deze dienst 
is weer 10:45 uur. In Drieënhuysen zal Jan Zegwaard op 1 januari de viering 
verzorgen. 
Ik wens u allen mooie en zinvolle vieringen toe. 
André Betsema 
 
Persoonlijk 
In mijn brievenbus en inbox mocht ik al heel veel goede wensen ontvangen. Langs 
deze weg wil ik u en jou, mede namens Frank, het goede toe wensen voor de 
decembermaand en vrede en alle goeds voor 2017. 
Petra Nijboer 

 
Mededelingen Roemenië-Werkgroep 
Op zaterdag 7 januari 2017 zullen de containers weer klaar staan op de stoep voor 
het Kerkcentrum. Uw papier en karton kunt u inleveren van 9.00 – 11.30 uur. 



Opbrengst: in de maand november was de opbrengst € 451,49 over 5,98 ton (75,50 
per ton). 
Giften: we ontvingen een totaalbedrag van € 130,00 aan giften. Hiervan is € 105,00 
bestemd voor Algemene Zaken en € 25,00 voor het Sandwich Project. Onze 
hartelijke dank hiervoor. 
De Roemenië-Werkgroep 
 
Kunst in de kerk 
Groepsexpositie van “Vrolijk op Vrijdag”(Vlaardingen) 
Van 19 december tot 30 januari 2017 exposeren de mensen van de 
vrijdagschildersgroep van Kade40 in Kerkcentrum Holy, Reigerlaan te Vlaardingen. 
 
Ieder schilderij of tekening ademt een andere sfeer. Kortom: voor ieder wat wils. 
 
Dit komt door de makers, een groep mensen die al jarenlang op vrijdagochtend 
samenkomt om vrolijk maar serieus hun beeldend talent te ontwikkelen. Begeleid 
door kunstvakdocent/schilder Liesbeth de Kruijf inspireren zij elkaar om verder te 
komen en een geheel eigen stem te krijgen binnen het schilderen. 
Zoiets is nog niet zo eenvoudig. Achter ieder werk zitten jaren van leren tekenen, 
omgaan met verf en andere materialen maar vooral – uitvinden waar je bezieling ligt, 
waar je vrolijk van wordt. 
 
U kunt binnenlopen op maandag (niet op Tweede Kerstdag) en woensdag van 9.00 
– 12.00 en van 19.00 – 22.00 uur en op dinsdag van 19.00 – 22.00 uur.  
Vanwege de drukte rond de Kerstperiode is het raadzaam om over andere 
openingstijden even te bellen met 010-4745644 
 
Bent U tijdens het bekijken van de tentoonstelling nieuwsgierig geworden naar de 
deelnemers, of lijkt het U wel wat om zelf zo’n creatief avontuur aan te gaan, dan 
kunt U meer informatie vinden op www.kade40.nl of gewoon even mailen naar de 
docente via info@liesbethdekruijf.nl.  
 
 
 

http://www.kade40.nl/
mailto:info@liesbethdekruijf.nl

