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Beste mensen, 

Dit weekend gaan we de Advent in. De voorbereidingstijd van vier weken op het Kerstfeest. 
Afgelopen woensdag hebben we voor het laatst het middaggebed in het najaar gehouden. Fijn 
dat er alle weken belangstelling was om mee te doen. 
In de Adventsperiode is gekozen om op de vier zondagavonden vespers te houden, zoals we dat 
ook al gewend zijn in de 40Dagenperiode voor Pasen. Morgenavond de eerste, om 19 uur. De 
vesper zal geleid worden door Hannah Oosterdijk in het kader van haar stage als predikant in 
opleiding. Anders dan eerder vermeld, hoeft u zich voor de vesper niet aan te melden. Van harte 
welkom. 
In het koor van de kerk is deze week de expositie Het Goede Leven ingericht.  Ruim 20 personen 
uit het dorp en de omgeving hebben een voorwerp ingebracht, dat voor hen het goede leven 
symboliseert. Een expositie met verhalen dus! Omdat we de openstelling van de kerk handhaven, 
kunt u overdag gerust eens binnen lopen. Op zondag 13 december gaan we in een speciale 
themadienst de diverse voorwerpen en verhalen uitlichten. 
Verder is er een mooi initiatief van een aantal dorpsgenoten om in de tijd rond Kerst de strijd 
tegen eenzaamheid aan te binden. Er worden kerstpakketten samengesteld om te bezorgen bij 
mensen die dat om wat voor reden ook verdienen. Iedereen kan meedoen, door a. (nieuwe) 
spullen aan te bieden voor de pakketten of b. een naam of adres door te geven waar een pakket 
bezorgd zou kunnen worden. Andere jaren organiseerden wij het Engelenproject. Dit jaar sluiten 
we ons graag aan bij dit initiatief. U kunt reageren via 06-82324012 of mail: 
kerstpakket@kalsbeek.net 
Morgenochtend vieren we de eerste zondag van de Advent, om 10 uur. 
Aansluitend aan de viering is er buiten de kerk een korte wake om aandacht te vragen voor de 
situatie van de vluchtelingen(kinderen) in Griekenland. Samen met mijn collega in Rolde hebben 
we deze actie opgezet, waaraan inmiddels verschillende kerken in het hele land meedoen. 
De tekst van het persbericht: 
De situatie van de vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos is al maandenlang schrijnend. Om 
de Nederlandse regering op te roepen meer werk te maken van de opvang van deze mensen 
organiseren de kerken van Vries en Rolde een wake in de tijd van Advent. Ze hebben ook andere 
kerken in heel het land opgeroepen zich bij dit initiatief aan te sluiten. 
De Drentse kerken willen zo de landelijke oproep van diverse hulporganisaties om 500 
vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen op te nemen in ons land versterken. Bovendien 
organiseert de landelijke kerk juist in deze tijd een landelijke collecte voor de vluchtelingen in 
Griekenland. Na elke kerkdienst in de adventstijd, die op 29 november begint, gaan de mensen 
die mee willen doen buiten in een kring staan. Na een korte tekst en een gebed zijn zij 500 
seconden stil. Vanzelfsprekend zijn ook mensen van buiten de kerk welkom om na de kerkdienst 
aan te sluiten. Een klein gebaar van meeleven met alle vluchtelingen die zo verlangen naar licht in 
hun duisternis. 
We verzamelen rond 10.50 uur. Wie aan wil sluiten, van harte uitgenodigd. 
Ten slotte, een hartelijke (Advents)groet voor u en jou en iedereen. 
Met de woorden van Lied 284: 
Christus, Gij zijt het licht in ons leven! 
Levende vlam, doof niet meer uit, 
want in uw licht zien wij elkaar. 
met vriendelijke groet, 
  
Bert Altena
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