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Uit de kerkenraad
Door Madzy van der Kooij
U hebt waarschijnlijk de persconferentie
gehoord: ik werd er niet vrolijk van en ik
denk, dat niemand er vrolijk van werd.
Geen versoepeling met kerstmis. Over
kerkgang werd niets specifiek vermeld,
dus de kerstdiensten gaan gewoon door, met de tot nu toe geldende regels.
Ik vraag u MET KLEM u op te geven voor slechts één van de diensten! Ik vraag u ook om
begrip voor het feit, dat u dit jaar niet bèide diensten, op zowel kerstavond en kerstochtend,
kunt bijwonen.
Voor degenen, die dat elk jaar wel doen, is dat heel jammer, maar om zoveel mogelijk
mensen toch een dienst te kunnen laten bijwonen, heeft de kerkenraad hier voor gekozen.
Des te fijner is het, dat we nu de kerstdiensten niet alleen kunnen horen, maar ook kunnen
zien. Dat blijft anders dan er zelf fysiek bij aanwezig zijn, maar is een mooi alternatief. Ook
landelijk zijn er diensten te volgen, o.a. op 24 december met het pop-up koor en op 25
december vanuit de Geertekerk.
Daarna is er ook op 27 december een kerkdienst, met Pieter Harteveld, lid van onze
gemeente. Uiteraard ook van harte aanbevolen!
Het afgelasten van alle activiteiten behalve de kerkdiensten is verlengd tot 5 januari. Begin
januari wordt besloten of de activiteiten weer kunnen worden opgestart.
Ik wens u gezegende kerstdagen en een mooi 2021.

Klein kerstconcertje
Beste mensen,
Het lijkt een saaie decembermaand worden. Vandaar dat ik nu al een heel klein
kerstconcertje aanbied, met zachtmoedige poëtische klaviermuziek uit de 14e en 15e eeuw.
De engelen zingen ons een motetteke. En de herders maken een dansje.
Klik hier
Veel luisterplezier,
Hans Jacobi
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