
Zaterdag 5 december 2020

Beste mensen,

 
Vol verwachting klopt ons hart… 
Vanavond is het pakjesavond. Normaliter vieren wij dat als familie met oma en haar 
vriend, mijn ouders en zussen en alle kleinkinderen van mijn ouders. Compleet met 
surprises en gedichten, waarin we elkaar graag op de hak nemen. Dat gaat dit jaar 
uiteraard een beetje anders: geen surprises en gedichten, geen opa en oma, maar 
wel met snert! Een familietraditie, op pakjesavond eten we snert naar oma’s recept. 
Wat zal het een snertavond worden! 
Morgenochtend is er dan ruimte voor het optuigen van de kerstboom. Ons adagium 
is: Sint eruit, kerst erin. En dan het liefst een boom met heel veel lampjes. 
Vanaf 12 december gaan er hopelijk in de gemeente Tynaarlo ook veel lichtjes 
branden in het kader van het lichtjesproject, dat die dag start om 17.00 uur. Ook de 
kerk komt in het licht te staan! 
Voor de ingang onder de toren brandt elke dag een kaars, die ook brandde in de 
40dagentijd. Een betrokken dorpsgenoot houdt de kaars brandende.  
Ook is er morgen weer een kerkdienst met een oude bekende als voorganger: ds. 
Wim den Braber. Luuk Tuinder is de organist.  
Na afloop van de dienst wordt er buiten bij de kerk weer een 500 seconden 
durende wake gehouden, om aandacht te vragen voor de situatie van de 
vluchtelingen(kinderen) in Griekenland.  
Verder graag nog uw aandacht voor een actie van de diaconie:  
KERSTSTUKJES 2020 
Zoals elk jaar willen we ook dit jaar Kerststukjes maken en verkopen. 
De opbrengst is voor het diaconale jaarproject in Kanjazi. 
De stukjes zijn te koop op 19 december in het Ontmoetingshuis tussen 10.00 en 
15.00 uur. 
Als u niet naar het Ontmoetingshuis kunt komen kunt u een stukje bestellen bij 
Klaas Kremer (06-54363373/ klaas.kremer@planet.nl). Het stukje wordt dan bij u 
thuis bezorgd. 
Wij hopen dat er veel kerststukjes worden besteld en verkocht zodat we een mooi 
bedrag voor het project kunnen overmaken. 
Met vriendelijke groet,  
Namens de diaconie, 
Herma van Goor- van Ee 
 
Ik sluit af met een prachtige Engelse hymne (Jesu, Lover of my soul) die ik 
tegenkwam tijdens het kijken naar The Crown op Netflix, te beluisteren via deze 
link. De tekst is te vinden via google.  
 
Een goede zondag gewenst! 

Hartelijke groet,
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