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‘Dicht bij het Licht’ 
In de 1e Adventsbode van november is de oproep gedaan 
om nader kennis te maken met een aantal adressen in je 
eigen buurt en we hopen van harte dat het is gelukt om aan 
de hand van de opdrachtjes de ‘buren’ wat beter te leren 
kennen. De Dorpskerkgemeente staat erom bekend te 
beschikken over veel creatief talent. Daar willen we in deze 
2e Adventsbode graag op inzoomen. 
 

We mochten inmiddels  2 zondagen 
luisteren naar de invulling van het 
adventsthema ‘Dicht bij het Licht’. 
Opbouwende overdenkingen met 
prachtige muziek van het ensemble 
Fourte en van leden van de band. Voor 
het thema zijn we aangehaakt bij de 
kindernevendienst en tijdens de 
diensten kunnen we luisteren naar hun 
verhalen. 
 
De komende zondagen zijn er  naast 
orgelspel muzikale bijdragen van 
Matanja en Arjan van der Wart (13 
december) en het dameskwartet van 
het ensemble Octare met begeleiding 
van Marjolein Dijkstra en gastpredikant 
ds. Den Besten (20 december). Op 
kerstmorgen musiceren opnieuw ver-
schillende leden van de Dorpskerk-
band. Verder zal het ensemble Octare 
op kerstavond (24 december 20.00 uur) 
een Lessons and Carols verzorgen. Er 
klinken meerstemmige Carols van 
‘komt allen tezamen’ tot ‘O, radiant 
dawn’. Onze eigen predikant verzorgt 
de opening en sluiting van deze avond 
en de ‘lessons’ worden gelezen door 
Ellen van Ouwerkerk en Rini de Jong. 
De Lessons & Carols  worden via de 
‘livestream’ op youtube uitgezonden. 
Kijk voor meer informatie op:  
https://www.dorpskerkcapelle.nl/samendorpskerk/ 
 

Creatieve invulling 
En dan nu de activiteit waar iedereen 
aan kan meedoen. Op zondagmorgen 
is tijdens de dienst een filmpje getoond 
met foto’s van de ontwikkeling van een 
groot in hout uitgezaagd glas-in-lood 
raam. Natuurlijk hoeft niet iedereen nu 
de schuur in te duiken om zaag en 
schuurmachine onder het stof vandaan 
te halen. Het paneel in de kerk, 
gemaakt door een aantal  enthou- 
siaste knutselaars, dient ter inspiratie 
en hangt vanaf de 1e adventszondag in 
de kerk. Bij deze adventsbode zijn 
stevige papieren versies van  glas-in-
lood ramen gevoegd. Graag zouden we 
op kerstavond veel glas-in-loodramen 
in de kerk hangen, waar de kleuren van 
afspatten en waar hoopvolle bood-
schappen op staan. Kleur- en schrijf-
talenten verwerkt in één mooi gekleurd 
raam. De verwachtingen zijn hoog-
gespannen. Onderstaand wat voor-
beelden. 

De ramen zouden 
uiterlijk 19 december 
ingeleverd moeten 
worden bij de kerk of 
je aanspreekpunt in 
de buurt. Je kunt ze 
met kleurpotloden of  
stiften (let op: gebruik 
goede!) inkleuren en 
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daarna gedoseerd (!) 
met in (sla- of olijf) 
olie gedrenkte doe- 
ken, watten of zak-
doekjes inwrijven. 
Schrijf je boodschap 
pas na de olie-
behandeling op de 
rand! 

Je 
kunt de vlakken ook 
uitknippen of snijden en 
gekleurd (vlieger)  
papier erachter plakken. 
Vliegerpapier aanwezig: Brahmsstraat 
172. De echte crea’s kunnen met nog inge- 

wikkelder pa-
tronen aan de 
slag (voorbeel-
den genoeg op 
het internet). 
Succes! 
 

 

 
Van de kindernevendienst 
Tijdens de zondagen voorafgaand aan 
Kerst (Adventszondagen) lezen we met 
en voor de kinderen van de Dorpskerk 
steeds bijbelgedeelten die gaan over 
het licht. De tijd van Kerst is een tijd van 
lichtjes. Licht geeft niet alleen 
gezelligheid en sfeer, maar is 
noodzakelijk om in het donker iets te 
kunnen zien. Bij dit project hoort een 
prachtige adventskalender voor het 
hele gezin!  
 

 

Alle gezinnen met kinderen in de 
basisschoolleeftijd hebben deze 
kalender ontvangen. Vanaf 1 december 
plak je elke dag een kaarsje op de 
adventskalender. Ook zijn er allerlei 
opdrachten, proefjes en puzzels om 
samen te doen. 
  

 
 

 
Kijk de komende zondagen vooral ook 
naar de ‘livestream’. Naast de muzikale 
bijdragen van verschillende gemeente-
leden, worden er filmpjes getoond o.a. 
van de ervaringen van de groepjes in 
diverse wijken, hoe ze deze Coronatijd 
ervaren, hoe ze toeleven naar Kerst en 
hoe ze elkaar weten te vinden.  
 
Heb je zelf ideeën, wil je 
met ons delen hoe je 
advent in deze Coronatijd 
ervaart of heb je leuke 
foto’s van de knutsel-
bezigheid, dan roepen we 
je van harte op dit te mailen: 
samendorpskerkcapelle@gmail.com. 
Dit wordt door ons verwerkt in een  
beamerpresentatie en is te zien tijdens 
de diensten. Op deze manier kunnen 
we toch van elkaar horen en  met elkaar 
meeleven. Het enthousiasme van 
iedereen is aanstekelijk. Laten we 
elkaar vooral blijven inspireren. 
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