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‘Dicht bij het  Licht’ 
De donkere dagen voor Kerst komen 
eraan. Dit jaar misschien een beetje 
extra donker door de ontwikkelingen 
om ons heen. Hoe gaan we 
desondanks met elkaar toeleven naar 
het Feest van het Licht. Graag 
nodigen wij u/jou van harte uit om 
vanaf de 1e Adventszondag mee te 
doen.  
 
 

Het thema voor deze Adventstijd is 
‘Dicht bij het Licht’. Vanaf 29 
november wordt daar elke 
adventszondag aandacht aan 
besteed in gesproken woord, 
gemeentemomenten  en muziek. 
 
Voor het thema hebben we aangehaakt 
bij het Adventsproject van  de kinder- 
nevendienst en alle Adventszondagen 
staan in het teken van een aspect van 
het Licht. 
Bij deze bode zit een lijst met een 
aantal adressen, waarmee uw/jouw 
eigen adres een groep vormt. Alle 
wijken zijn zoveel mogelijk in kwartetten 
ingedeeld en elk groepje heeft een 
aanspreekpunt. De naam van dit 
aanspreekpunt staat op de adres- 
senlijst. Graag willen we op deze 
manier in kleinere verbanden 
verbinding zoeken, elkaar bemoedigen, 
oog hebben voor elkaar, naar elkaar 
omzien en omkijken naar onze 
naasten. Dit kan al in een klein gebaar 
zitten, zoals een kaartje, een 
aardigheidje, een kort gesprekje en 

vooral toch de wetenschap dat je niet 
alleen bent. Vandaar de oproep om in 
kleine groepjes als gemeente toe te 
leven naar Kerst en dat uit te dragen.  
Naar iedere adventszondag toe wordt 
een kleine handeling van ieder adres 
verwacht. Aan de achterzijde staat alles 
op een rij. Uiteraard wordt de actie 
iedere week via kerknieuws, nieuws-
brief, facebook, website en tijdens de 
‘livestream’ onder de aandacht 
gebracht. Via de ‘link’ in de nieuwsbrief 
kom je automatisch terecht op het 
tabblad ‘Samen Dorpskerk’, waar alle 
informatie is te vinden.  
We hopen van harte dat iedereen 
meedoet en we geloven er in dat 
iedereen iets voor iemand kan 
betekenen. Mocht u/jij tegen iets 
aanlopen – ook in praktische zin - laat 
het weten aan het aanspreekpunt op de 
adressenlijst. De komende Advents- 
zondagen kan worden geluisterd naar 
muzikale bijdragen van een aantal 
leden van de Dorpskerband (29 
november) en het ensemble Fourte (6 
december).  We hoorden hen eerder.
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1e Adventszondag 
Stuur ieder adres in je eigen 
groep vóór 29/11 een 
bemoedigend kaartje/tekening of 
knutsel en stel jezelf even voor, 
eventueel voorzien van je 
voornaam en  je telefoonnummer. 
Dit betekent dat ieder adres een 
aantal kaartjes verstuurt en als 
het goed is evenveel kaartjes 
ontvangt. 
 
2e Adventszondag 
Maak of – als je geen bakker bent 
- koop iets lekkers (koek, chocola, 
cake maakt niet uit),  geef dat af 
bij de adressen binnen je groep 
en maak nader kennis met elkaar. 
Degenen die niet zo makkelijk 
naar buiten kunnen, kunnen 
overwegen iets in huis te halen en 
dit te overhandigen als je zelf iets 
lekkers ontvangt. 
 
Na 2e Adventszondag 
Na zondag 6 december komt er 
een oproep voor de hele 
gemeente om een bijdrage te  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
leveren aan de dienst op 
Kerstmorgen. Meer informatie 
daarover volgt in de 2e 
Adventsbode. 
 
3e Adventszondag  
Breng bij degene 
die na jou komt op 
de adressenlijst 
een kerstattentie. 
De laatste doet dat bij de eerste. 
Het kan van alles zijn, een roos, 
of een boeketje, een mooie 
kerstbal. Het maakt niet uit. Het 
gaat om de attentie. 
 
4e Adventszondag 
Probeer in ieder geval voor 
minimaal één ander buiten je 
eigen groepje iets te betekenen 
d.m.v een kaartje, aardigheidje, 
telefoontje of iets anders.  
 
Kerstmorgen  
Kijk, als Corona het toestaat en 
als je wilt, samen met 1 ander 
adres binnen je groepje op 
kerstmorgen naar de ‘livestream’ 
van de kerkdienst onder het genot 
van een heerlijke bak koffie met 
wat lekkers. 
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