
                                   Mededelingen Kornoeljehof  

 

  

  

De afgelopen weken werden wij allen geconfronteerd met de oplopende COVID-19 
besmettingen.  
Hier op volgden er strengere maatregelen, waardoor de kerkdienst op 7 november 
niet door kon gaan.  
We vinden dat allemaal spijtig, zeker voor de bewoners, want we waren in september 
juist weer met goede moed begonnen. De bewoners hadden de kerkdiensten erg 
gemist, gezien het aantal bezoekers.  
Maar helaas….door de oplopende besmettingen werd er besloten de kerkdiensten in 
de Kornoeljehof voorlopig niet door te laten gaan.  

Wat de toekomst brengt….dát kan niemand voorspellen.  
We weten niet hoe het in december zal zijn. Gaat de kerkdienst van 5 december 
door? En wat, straks, met de kerstviering op 19 december?  

Vraagtekens, véél vraagtekens! Helaas….géén antwoorden op dit moment!  
Maar…. we blijven hopen en daarom ga ik er nu van uit dat de viering op 5 december 
(de 2e Advent én Sinterklaasavond) door zal gaan (met de noodzakelijke 
maatregelen). 
U kunt de berichtgeving rondom de vieringen raadplegen op de Website van de PKN 
Vries. Uiteraard houden we de berichtgeving van het RIVM nauwlettend in de gaten!  
Vriendelijke groet,  
Wilma Klok 

Aanvullend gedicht. 



  

MENSEN HEBBEN MENSEN NODIG  
Mensen hebben mensen nodig 
Om elkaar te dragen 
Om elkaar tot leven te brengen 
 
Mensen hebben mensen nodig 
Om voor elkaar op te komen 
Om samen te werken 
Aan welzijn en geluk 
 
Mensen hebben mensen nodig 
Om te laten zien wie U bent 
God van liefde 
God van gerechtigheid. 
 
Wek dan die kracht in ons. 
Doe die liefde in ons ontvlammen 
Die ons omkeert naar elkaar 
Die ons doet zorgen voor elkaar 
 
Dat wij U liefhebben 
Dat wij onze naaste beminnen 
Dat wij onszelf kunnen beminnen 
 
Marinus van den Berg 

  



         Kerkdienst Kornoeljehof 
                                       5 december: 14.30-15.30 uur! 

                                      Sinterklaasavond/ 2e Advent 2020  

 
                                  De stem van de roepende in de woestijn… 

 
De Tweede Zondag van de Advent is de zondag van Johannes de Doper. Hij kondigde de 

komt van de Messias aan én wees Hem aan, toen Hij eenmaal was gekomen. De Stem van 

de Roepende; ‘Ik ben de Messias niet’,  zei Johannes, toen de mensen bij hem aandrongen 

met hun vragen: ‘Wie bent u eigenlijk’? ‘Die na mij komt is groter dan ik. Ik ben niet waard 

zijn schoenriem vast te maken’. 

Maar hij was wel een Roepende! En hij werd gehoord. Van alle kanten kwamen er mensen 

naar hem toe. Ze wilden horen wat hij te zeggen had, maar Johannes sprak harde taal: 

‘Verlaat jullie slechte levenswijze. Kom tot inkeer. Alleen dan kun je een vernietigend oordeel 

ontlopen en ruim baan maken voor een Messiaanse tijd’. 

Johannes, roepend in de woestijn. Zijn verschijning kennen we maar al te goed, ook zijn 

oproep, maar we liggen er niet meer van wakker van. Met wie zouden we hem kunnen 

vergelijken in onze tijd?? 

Voorganger; mw. Wilma Klok 

Muzikale ondersteuning; mw. Diny van de Galiën 

Iedereen is van harte welkom.  

 


