Lieve lezers,

We hebben sinds vandaag een nieuw decoratie-item in huis: een houten jaarring. In die
ring zitten uitsparingen waar je allerlei figuurtjes in kan steken. Wij hebben het vooral
gekocht met het oog op advent; elke week komt er een kaarsje in de ring bij. Maar het
hele jaar door kan je de jaarring aanpassen aan het seizoen of het thema wat dan speelt.
Zo komt er nu t/m 5 december bijvoorbeeld een mijter in en daarna een kerstboom. Je
kunt je eigen tafereel creëren en maakt een seizoenswisseling visueel.
In de kerk spreken we ook wel over ‘het kerkseizoen’, dat loopt ongeveer van september
tot en met Pasen. Maar dat is weer iets anders dan het kerkelijk jaar, dat begint met
Advent en eindigt op Eeuwigheidszondag. Die laatste is a.s. zondag. Je zou het ook wel
de Protestantse versie van Allerzielen kunnen noemen, omdat we op die dag de
gemeenteleden gedenken die het afgelopen jaar zijn gestorven. We noemen hun naam.
En als je wil, is er de gelegenheid een kaarsje te branden voor wie jij mist. Een bijzondere
zondag, vind ik.
Bert Altena en ik zullen voorgaan in deze dienst en onze Cantorij verleent haar muzikale
medewerking.
Omdat we zondag veel gasten verwachten, willen we erop wijzen dat de dienst ook
online mee te vieren is. Voor wie toch een kaarsje wil branden, maar de drukte wil
vermijden: de kerk blijft na de dienst open voor wie in alle rust wil komen, even stil zijn of
luisteren naar muziek. De pastores zijn aanwezig.
Ook wil ik jou en u nogmaals wijzen op de coronamaatregelen:
- We vragen om uw QR-code bij het bezoeken van de kerkdienst
- Er is geen koffiedrinken na de dienst
- Bij verplaatsen dragen we een mondkapje
- We houden 1,5 m afstand
Het klinkt misschien streng, maar we willen vooral voorzichtig zijn.
Buiten is het alweer bijna donker als ik dit schrijf. Binnen is het knus en warm. Ik wens jou
en u ook warmte toe en alles wat in dit lied wordt bezongen.
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

Hartelijke groet,
Esther

