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Een woord bij Kerstmis 2017
Kerst vieren we met verschillende teksten, die als het ware tot het ene kerstverhaal
zijn geworden, van het kind geboren in de kribbe, de herder en de engelen en de
wijzen uit het Oosten. Dat verhaal is samengesteld uit de vertellingen van Lucas en
Matteüs. Marcus vertelt niets over de geboorte van Jezus. Bij hem begint alles bij
Jezus’ doop in de Jordaan en de stem van God: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou
vind ik vreugde”. Johannes biedt nog weer een ander spoor. Bij hem gaat het over de
geboorte van Gods Woord, als een nieuw begin van de schepping: “In het begin was
het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.” En het gaat over Gods
Woord dat in Jezus Christus vlees en bloed wordt, mens: ”Het Woord is mens
geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid en wij hebben
zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader” (Johannes 1:
14). Dat Woord houdt aan, het zal ons niet loslaten, het roept ons en doet een
beroep op ons. Hoe kwetsbaar het ook lijkt, net als dat kind in de kribbe, het is niet
tot zwijgen te brengen en het doordringt het duister van deze wereld. Het is een
levend woord en het is een licht voor de mensen. Eens zal duidelijk worden dat de
wereld op dit Woord gebouwd is. Tot dan wil het door ons gehoord en gedaan
worden in antwoorden en daden van liefde en gerechtigheid.
Dat alles komt volgens mij prachtig tot uitdrukking in het onderstaande gedicht van
Eugénio de Andrade, dat klonk tijdens het festival of Lessons and Carols op 15
december. Ik geef het u graag mee ter meditatie voor Kerstmis en wens u, mede
namens Petra Nijboer en Arianne Lodder, een gezegend Kerstfeest.
Erwin de Fouw
Er was...
Er was
een woord in het duister.
Minuscuul. Onbekend.
Het hamerde in het duister.
Het hamerde
op de bodem van het water.
Vanuit het diepste van de tijd
hamerde het.
Tegen de muur.
Een woord.
In het duister.
Dat mij riep.
uit: ‘Het zout van de taal’, point nr. 70,
vertaling Toon Cappuyns-Germain Droogenbroodt
Kerstvieringen en bijeenkomsten in de kersttijd
Uiteraard zijn er in het kerstweekend weer verschillende vieringen en bijeenkomsten.
Op zaterdagavond 23 december is er ‘Zingen bij de kerstboom’. Samen met de
Rooms-katholieke Pax Christigemeenschap organiseren wij deze kerstsamenzang,
buiten op de stoep van het Kerkcentrum Holy. We zingen bekende kerstliederen en

iedereen mag meedoen of meegenieten. Aanvang: 19.00 uur en na afloop kan er
nog wat nagepraat worden met een lekkere warm drank.
Zondagochtend 24 december vieren wij Vierde Advent, op dezelfde dag dus, als het
Kerstfeest begin. Bijzonder, toch, dat dit zo samenvalt, dit jaar! Maar in de
ochtendviering oefenen wij ons nog geduldig in de verwachting, die hoort bij Advent.
De naam van deze zondag is ‘Dauwt hemelen’, naar Jesaja 45, 8a, de antifoon die
hoort bij de klassieke introïtuspsalm voor deze zondag. De lezingen in deze dienst
zijn: Jesaja 62: 8 - 12 en Johannes 1: 19 - 28. Aanvang: 10.00 uur.
’s Avonds is er dit jaar een kerstavondviering voor jong en oud, onder de benaming
‘Verrassend Kerst’. De viering is voorbereid en wordt geleid door een
voorbereidingsgroep uit onze gemeente, waarbij Juliëtte Pol, jeugdwerker van de
Protestantse Gemeente te Vlaardingen nauw betrokken is geweest. Zij zal in deze
viering ook de rol van voorganger op zich nemen. Zij schrijft er het volgende over:
“Kerstavond is dit jaar anders dan andere jaren. In plaats van een kerstnachtdienst
zoals u die gewend bent, is er om 19.00 Verrassend Kerst! De viering begint al om
19.00 uur, zodat ook jonge kinderen er bij kunnen zijn. Alles staat in het teken van
“Licht”: de muziek, onder leiding van de Holy Band, de bijzondere vertelling van het
kerstverhaal, een experiment, en de aankleding van de viering in zijn geheel.
De voorbereidingsgroep kijkt er erg naar uit en hoopt jullie daar allemaal te zien!“.
Ik zelf heb dus geen rol tijdens deze viering, hoewel dat we eerder was
gecommuniceerd. Na de viering kunnen wij elkaar ontmoeten en napraten.
Op Kerstochtend is er een klassieke kerstviering, die muzikaal wordt begeleid en
verrijkt door organist Piet George Klootwijk en de Vredescantorij onder leiding van
Jaap van Toor. De lezingen voor deze kerstochtend zijn: Micha 5: 1 - 4a en Lucas
2: 1 - 20. De gekozen liederen zijn wat melodie betreft alle bekende kerstliederen.
Voor aanvang van de dienst worden al enkele kerstliederen gezongen. Aanvang:
10.00 uur.
Op 31 december, de zondag na Kerstmis en oudejaarsochtend zal ds. Henk ten
Napel voorgaan. Hij is in onze gemeente een welbekende en vertrouwde
voorganger, die eerder ook in Vlaardingen werkte. De keuze aan lezingen is aan
hem zelf, maar u mag alvast weten dat het Luthers leesrooster Jesaja 8: 11 - 15 en
Lucas 2: 33 - 40 opgeeft en het gemeenschappelijk leesrooster: Jesaja 6: 10 - 62: 3
en Lucas 2: (22) 33 - 40.
Ik wens u goede vieringen toe!
Erwin de Fouw
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zondag 7 januari, de tweede zondag na Kerstmis, wordt na de eredienst een
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden, waarbij wij in de gelegenheid zijn elkaar alle
goeds te wensen voor het nieuwe jaar. Wij hopen u te ontmoeten!
Namens de kerkenraad,
Erwin de Fouw
Van de kindernevendienst…

Zondagmorgen 24 december, 4e advent: “Op zoek naar het licht”
Op deze vierde adventszondag gaan we verder met het kindernevendienstproject
rondom het thema Licht. In de ochtenddienst zullen we op zoek gaan naar het licht.
Drie wijze mannen kijken iedere nacht naar de sterren. Ze kennen de sterrenbeelden
goed, maar deze nacht zien ze een heel bijzondere ster. Misschien worden er deze
zondag mensen door een ster “in het zonnetje” gezet?
Kerstavonddienst zondag 24 december om 19.00 uur!!
Al weken zijn de kinderen van de kindernevendienst aan het oefenen voor deze
kerstavonddienst met als thema Licht. In de dienst zal o.a. een prachtig
schimmenspel uitgevoerd worden. Afgelopen zondag was de generale repetitie in de
kerkzaal. Wat zag het er allemaal al goed uit!! Deze dienst mag u als gemeentelid
echt niet missen. Kunnen we op uw komst rekenen? Na afloop is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.
Glazen potjes:
Wat fijn dat we al 150 glazen potjes in ontvangst mochten nemen! Alle potjes zijn
gevuld met waxinelichtjes en zullen, als het weer meezit, een spoor van licht gaan
vormen naar de Kerstavonddienst. Veel dank aan iedereen die een potje heeft
ingeleverd!
Kerstmorgen: “Jezus wordt geboren”
Op kerstmorgen vieren we dat Jezus geboren is. We lezen met elkaar het
kerstverhaal uit de Bijbel. Jezus is de redder voor iedereen! Zacharias zei daarover:
“Omdat God zoveel van ons houdt, zal hij het hemelse licht naar ons sturen”. Daarom
maken ook wij tijdens de kindernevendienst een kerstlichtje. Komen jullie ook?
Zondag 31 december
Op zondag 31 december is er geen kindernevendienst.
De kindernevendienstleiding wenst u en jullie gezegende kerstdagen en een goede
jaarwisseling!
Henriëtte den Dekker-Hoeve
Goede wensen
Via brievenbus en laptop komen veel goede wensen binnen van gemeenteleden voor
de kerstdagen en het nieuwe jaar. Dit wordt zeker gewaardeerd en daarom wil ik u
daar zeer hartelijk voor bedanken.
Voor u en jullie allen hoop ik dat het waardevolle dagen mogen zijn, hoe ze ook
worden ingevuld. In elk geval wens ik u het goede toe voor kerst, voor de
jaarwisseling en voor 2018.
Uiteraard mede namens Frank.
Hartelijke groet, Petra Nijboer
Ontmoetings(soos)middagen voor ouderen in Holy
Woensdag 3 januari 2018 wordt weer de ontmoetings(soos)middag georganiseerd in
het kerkcentrum Holy.

Op deze eerste soosmiddag in het nieuwe jaar wensen we elkaar een mooi
nieuwjaar toe en maken we er een gezellige middag van. Na de pauze is er weer alle
gelegenheid om een spelletje te doen of met elkaar verder te praten.
Komt u toch ook ??
U bent van harte welkom in het kerkcentrum Holy van 14.00-16.00 uur. Ook als u nog
nooit geweest bent, u, mannen en vrouwen, zijn van harte welkom en u kunt een
vriend of vriendin of uw buren meenemen.
Tot ziens op woensdag 3 januari 2018. Als u vervoer nodig hebt, bel dan deze keer
even met Marijke Judels, tel. 4750716
Voor informatie kunt u bellen met:
Rinske Schlebaum, tel. 4741164
Anneke v.d. Graaf, tel. 2497022

