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Toeleven naar Kerstmis 
 “Wie zal het Kerstfeest op de juiste manier vieren? Degene die alle geweld, alle eer 
en aanzien, alle ijdelheid, alle hoogmoed, alle eigenwilligheid eindelijk aflegt bij de 
kribbe.” 
Dietrich Bonhoeffer (Breslau, 1906 - nazigevangenis Flossenburg, 1945). 
 
Terugblik 10 december 
De Verrassend Holyviering van 10 december was rijk aan thema’s, aangedragen 
door de doop, de dag van de mensenrechten en de schriftlezingen die horen bij 
Tweede Advent. Dankzij de muzikale medewerking van de band Kaya (Jan de Hek, 
Bert van der Meer en Stefan Smaling) en organist Kees Wapenaar was er ook 
muzikaal weer veel te beleven. 
Vanwege de doop waren er dit keer zeer veel kinderen, waardoor het druk was op 
het liturgisch centrum. Wie daardoor misschien niet alles heeft kunnen zien, kan op 
onze website nog enkele foto’s bekijken, die gemaakt zijn door Bram van der Borden. 
Daarop zult u ook zien, hoe de wanden van onze kerk vol waren gehangen met de 
30 mensenrechten. Indrukwekkend om te zien. Een woord van dank aan de 
voorbereidingsgroep is hier op zijn plek. Bij dezen! 
Na de dienst bracht de verkoop van koekjes en kerstspullen ten bate van Serious 
Request 2017, door de jongeren van onze gemeente en de Bethelkerk een mooi 
bedrag op. Ook dat stond goed beschouwd nog helemaal in het teken van de 
mensenrechten: het Rode Kruis zet zich mede met dit geld in voor het herenigen van 
kinderen uit vluchtgebieden met hun ouders. 
Erwin de Fouw 
 
Serious Request 
Wat is het toch geweldig van al die jongens en meiden die zich, op wat voor manier 
dan ook, inzetten voor deze actie voor Serious Request. Het doel is om kinderen uit 
onveilige gebieden die hun ouders zijn kwijt geraakt weer te herenigen met elkaar.  
Afgelopen zondag hadden wij onze eerste verkoop gehad. Na al het geknutsel en het 
bakken, oa ijzerkoekjes bij bakkerij Herweijer, was het zover. Best spannend want zal 
het allemaal in de smaak vallen?!  
Na de mooie doopdienst kwamen de mensen langs de tafels. Die ook door hun is 
ingedeeld en voorzien van prijskaartjes... En dan is het heel fijn dat er van alle 
verschillende producten veel verkocht is.  
Na de verkoop konden ze gaan tellen voor de tussenstand... En we kregen er 
allemaal kippenvel van...En dat kwam echt niet door de sneeuw...  
Ze hebben het hele mooie bedrag van €333,55 mogen ophalen. Onze dank gaat uit 
naar al die gulle gevers. We hopen dat u veel plezier heeft van wat u gekocht heeft.  
Volgende week is de verkoop in de Bethelkerk.  
We kijken er nu al naar uit.  
Tot zondag!!  
Groetjes namens de jeugd, 
Peter Schlebaum en Marianne Schipper  
 
Zondag 17 december 
Zondag 17 december, de derde zondag van Advent is een roze zondag in de verder 
paars gekleurde Adventstijd. De naam van deze zondag is ‘Gaudete’ ( Verheug u), 



naar de antifoon die bij de klassieke introituspsalm 85 hoort en die is gekozen uit 
Filippenzen 4: “Laat de Heer uw vreugde blijven”. 
De lezingen voor deze zondag zijn uit het oecumenisch leesrooster: Jesaja 65: 17-25 
en Johannes 3: 22-30 of uit het alternatieve , lutherse, leesrooster dat wij volgen als 
ik zelf voorga: Jesaja 35: 1-10 en Matteüs 11: 2-10. De keuze is aan de 
gastvoorganger van deze dag: pastor Mieke Zoutendijk, geestelijk verzorger in het 
Zonnehuis.  
In Het Zonnehuis zal Mw. Ank Hermans voorgaan in een oecumenische viering. 
Aanvang 10:15 uur. 
Erwin de Fouw 
 
Lessons and carols in het Kerkcentrum Holy 
Op vrijdag 15 december geeft het Pauluskoor een kerstconcert in het Kerkcentrum 
Holy. Dit concert is gebaseerd op een traditionele vorm van eredienst voor de 
Kersttijd uit de Anglicaanse traditie: ‘a festival of (nine) lessons and carols’. Het koor, 
dat onder leiding staat van Bert van der Meer, brengt enkele carols en andere 
kerstliederen ten gehore en ook voor de luisteraars is er heel wat mee te zingen. 
Ikzelf neem de lezingen en enkele erbij gekozen gedichten voor mijn rekening. 
U bent van harte welkom. 
Erwin de Fouw 
 
Oppasdienst komende weken 
Voor de komende feestdagen zijn er wijzigingen in de aanwezigheid van  
oppas in de kerk: 
 
zondagmorgen 24 december is er GEEN oppas. 
zondagavond 24 december om 19.00uur is er beperkt oppas voor de  
allerkleinsten. Grotere oppas kinderen zijn gewoon welkom in de kerk,  
omdat het een gezinsdienst betreft. 
maandagmorgen 1e kerstdag is er gewoon oppas. 
zondagmorgen 31 december is er GEEN oppas. 
namens de oppasdienst:  
Mechelina van der Poel 

 
 


