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Jezus kwam niet alleen om Gods liefde
mogelijk te maken, maar vooral
om Gods liefde zichtbaar te maken
"There is a crack in everything, that’s how the light gets in"
Er zit een barst in alle dingen, zo komt het licht naar binnen (Leonard Cohen "Anthem")
"Een 'crack' is een barst, een scheur, spleet of kier. Daar ben je meestal niet
blij mee. De wereld is vol van zulke 'barsten', onze levens kennen menige
'scheur'. Soms heb je ze zelf veroorzaakt en draag je er de moeilijke gevolgen
van mee. Maar, zo ervoer Leonard Cohen en wij ervaren het misschien wel
met hem mee: juist de barsten en scheuren blijken soms heel bijzondere
momenten van verdieping, ontmoeting of bezinning te kunnen worden. In
de woorden van het liedje: door zo’n barst komt het licht naar binnen. Licht
van God ook, zo kunnen mensen in hun geloof het beleven. Laat wel duidelijk
zijn: die lelijke barst wordt daar niet mooier op. Die moeten we dus ook niet
mooi praten. Maar we weten van een God die zich door onze barsten en
scheuren niet laat tegenhouden. Hij laat het licht van zijn liefde in onze
wereld en levens stralen. Dat doet Hij zelfs (en soms juist) door onze
'barsten' heen."
(uit een preek van ds. W. de Bruin, najaar 2020)
Laten we zelf deze Advent een lichtje zijn dat door de barsten, kiertjes bij de ander licht mag geven!
Het Kerstengelencomité
Wat doet een Kerstengel?
Het is de bedoeling dat u/je als Kerstengel gedurende de Adventstijd iemand bemoedigt of verrast met bijvoorbeeld een
kaartje, (zelfgebakken) lekkers, een mooie tekst of een bloemengroet. Als afzender zet u op het kaartje: ''je Kerstengel''.
Hierbij gaat het om een gebaar 1x per week gedurende de Adventsperiode. Het gaat niet om grote sommen geld; inmiddels
zijn er veel engelenartikelen te zien en te koop. U kunt er ook voor kiezen om een bezoekje te brengen. De ervaring leert
dat zowel de engelen als de ontvangers een bezoek(je) als een waardevol onderdeel van het engelenproject ervaren. Men
blijft elkaar kennen en herkennen. Een engel kan er voor kiezen in de anonimiteit te werken en zich eventueel achteraf, op
verzoek, bekend te maken.
Voor wie wor d ik K ers tengel?
Wij willen namen verzamelen van mensen uit onze gemeente die wel eens een Kerstengel zouden willen hebben. Iedereen
komt voor een Kerstengel in aanmerking: ouderen en jongeren, zieken en gezonden, stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types, gewoon iedereen die wel eens wat aandacht van een engel mag ontvangen. De ontvanger, die
een persoonlijke engel krijgt toegewezen, zal een attentie met daarbij een brief ontvangen gedurende de eerste Adventsweek. Met zijn allen een stuk wederzijds pastoraat beleven. Het kan zo mooi zijn.
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Kind van het licht, breek door het duister
Kind van de hoop, wees ons nabij
Kind van de vrede, woord voor de toekomst
Kind van de strijd met zachte hand

06-45662807
06-40005242
06-30391333
06-15597220

Chris Fictoor

Ik ben
op zoek naar

zomaar iemand
die het leuk vindt om een ander te verrassen

onderweg
of gewoon in de straat, om de hoek, een klein gebaar

naar
Doet u / doe jij mee?
Dat zou fantastisch zijn!!

de ander, soms ver weg of soms gewoon aan

de overkant
want iedereen kan een engel zijn

Uit de ervaringswereld
van de engelen
Wat de wanden van de wandelgangen
van de engelen laten horen:











Verrassend
Geven is ontvangen
Spelelement
Beroep op creativiteit en
originaliteit
Focus op een (onbekende) ander
Dieper en speciaal (blijvend)
contact
Voldoening voor jezelf/de engel als
het aanslaat
Raar gevoel als het niet zo is
Uitstapjes gemaakt
Weten dat je niet alleen bent en
altijd hulp mag vragen

Wij hopen veel engelen te
mogen begroeten in de
komende adventsperiode!

EENTJE IS GENOEG

U

il vliegt door het bos als hij Mol tegenkomt met een
kaars.
'Waar ga je naar toe?' vraagt Uil
'Ik ga naar de oude eik', zegt Mol. 'Vanavond vieren we
daar kerstfeest met iedereen die maar wil komen. Kom
je ook?'
'Graag', zegt Uil. 'Ik heb alleen geen kaars.'
Dat hoeft ook niet', zegt Mol. 'Eentje is genoeg.'
'Eentje is genoeg?' Uil barst in lachen uit. 'Dat kan toch
niet? Het is daar heel groot en donker.'
'Zeker weten dat één genoeg is', zegt Mol.
'Let maar op.'
'Die Mol', denkt Uil, 'verwacht dat hij een
heel feest kan verlichten met maar één
kaars.'
Die avond vliegt Uil naar de oude eik.
Het is er druk en gezellig.
En er staat inderdaad maar één kaars,
© Iris Boter
waar iedereen omheen zit.
'Wow', zegt Uil, 'Je hebt gelijk, Mol.
Wat geeft dat ene vlammetje veel licht!
Het reikt zelfs tot voorbij de bosjes! '
'Zie je nou wel', zegt Mol. 'Kom je
erbij zitten? Schaap gaat het kerstverhaal vertellen.'

Aanmeldingsformulier

Graag voor 21 november a.s. inleveren bij leden van het
Kerstengelencomité (zie adressen in de Engelenkrant),
in de engelenbrievenbus in de Dorpskerk, in de doos in
de Open Hof of via telefoon/email

Ik wil graag een kerstengel zijn
Ik geef iemand anders op om een kerstengel te krijgen
Ik zou graag een kerstengel hebben
Mijn gegevens:
Naam:

Telefoonnr.:

Adres:

E-mail:

Gegevens van de ontvanger:
Naam:

Telefoonnr.:

Adres:

E-mail:

Reden:

