Verslag van de kerstvieringen op 8 en 9 december 2021.
In een prachtig versierde Voorhof waren respectievelijk 74 en 61 leden die zich hadden
aangemeld. Na het controleren van de QR-code en voorzien van een mondkapje zochten ze
een plaats. De aanvang was 10.30 uur. Voorzitter Dick Schoneveld had van zijn arts
toestemming gekregen om even aanwezig te zijn. Dit was voor ons allen een fijne verrassing.
Hij gaf verslag van zijn ziekte en was dankbaar dat het zo goed gaat. Hij heette iedereen
welkom en ging voor in gebed. Daarna gingen hij en zijn vrouw Annemarie naar huis. We
hadden pauze met koffie / thee en amandelstaaf. Daarna volgden we de PowerPoint
presentatie op de beamer.
Tineke stak de kaarsen aan met een gedichtje over het Licht dat brandend moet blijven. We
zongen mooie liederen, soms in combinatie met een koor. Marieke deed de schriftlezingen
en Dick had een meditatie gemaakt over het thema "Hoop", die voorgelezen werd door
Aafke. Aan het eind van de ochtend was er een filmpje met een bemoedigende tekst.
Prijna had een leuke anekdote over collecteren. Vroeger was het een kunst en een ritueel,
wat voor de diakenen best moeilijk was. Ze eindigde met de woorden, "Er is tegenwoordig
geen zak meer aan".
Na de collecte was het tijd voor de lunch. De kerstcommissieleden waren in de bediening.
Iedereen werd voorzien van broodjes, melk / karnemelk en krentenstol. Daarna nog koffie
en thee en konden we verder gaan met het middagprogramma.
Kees speelde een prachtige kerstsuite. We keken en luisterden naar aangrijpende beelden
van een klein meisje dat Noël zong, begeleid door haar ouders op piano en gitaar. We
zongen in Bethlehems stal, waarna Janneke een gedicht voorlas over "De Stal". Aafke
vertelde een kerstverhaal over "De Vierde Wijze" die met 3 edelstenen op reis ging om het
Kind te zoeken. Onderweg kwam op zijn pad een gewonde man, die hij verzorgde. Daardoor
waren de andere 3 wijzen doorgegaan. Uiteindelijk kwam hij in Bethlehem aan en hoorde
dat Jozef met het Kind gevlucht was voor koning Herodes. 33 jaar later kwam hij in
confrontatie met een stoet die op weg was naar Golgotha. Zijn edelstenen had hij
weggegeven, o.a. om een meisje te redden. Jezus ging naar het kruis, ook voor hem was daar
de redding van zijn leven. Na het lied, "Ik kniel aan uwe kribbe neer" las Tineke een gedicht
voor over "Kerstfeest zonder woorden".
We zongen staande het "Ere zij God". Janneke besloot deze vieringen met woorden van
dankbaarheid. Ze bedankte met name Aafke en Kees, die beiden een moeilijke tijd hadden
en extra werk hebben gedaan in ons bestuur. Ze kregen beiden een prachtig kerstboeket.
Het was tijd voor een drankje en hapje en kon iedereen gezellig napraten. Het was heel
bijzonder dat we toch deze kerstvieringen konden houden in een moeilijke tijd.
Bij de uitgang was er voor iedereen een zelfgemaakt doosje, gemaakt door Mw. J. van Delft
en Mw. M. Lekanne Deprez. Iedereen Gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling en
wel thuis.

