KERST 2021

Lieve broers en zussen,
We tellen langzaam weer af.
Het wordt kouder, donkerder en dus aftellen.
Aftellen naar Kerst. Tel je mee?
Ook dit jaar leven we met elkaar toe naar het Kerstfeest.
Ook dit jaar doen we dat samen. Samen als broers en zussen van de bron (een kerk van
hoop). Met elkaar. Echt samen. Hoe mooi is dat…
We hebben dit jaar als thema gekozen: 1K TEL MEE!
Hoe vaak komt het niet voor dat we het gevoel hebben dat we niet (echt) meetellen. Niet
meetellen in deze wereld, op school, op ons werk, in de kerk … Niet meetellen omdat we,
omdat jij, omdat ik … tsja, omdat wat?
Omdat we te min zijn. Omdat wat jij vindt vast niet door iedereen goed, of leuk gevonden
wordt. Omdat jij er niet uit ziet, dat je veel te dik bent. Omdat ik steeds de verkeerde
keuzes maak. Omdat ik door iedereen met de nek word aangekeken. Omdat ik … We
tellen, jij telt, ik tel niet mee, omdat …
Hoe mooi is het om vanuit het Kerstfeest juist te benadrukken dat je wel mee telt! Niet
omdat je precies overal aan voldoet, maar omdat Hij dat wil. Hij wil dat jij erbij hoort. Daar
heeft Hij alles voor over. Dat bewijst Hij met Kerst. Hij zoekt jou. Jij hoort erbij. Jij telt mee.
Of nog dichterbij gezegd: 1K TEL MEE!
We hebben besloten om ook dit jaar de dienst van zaterdag 25 december in zijn geheel op
te nemen en digitaal uit te zenden. De maatregelen zijn zo dat het er niet naar uit ziet dat
we op korte termijn weer met een kerk vol mensen bij elkaar kunnen komen. Vandaar dat
we deze keus hebben gemaakt.
Tijdens de kerstdienst komt het thema ‘ik tel mee!’ op verschillende manieren aan de
orde: ik tel mee omdat Hij mij graag ziet, Hij alles van me weet, mij niet veroordeelt en ik
welkom ben bij Hem … Ik tel mee!
Om met elkaar naar dit moment toe te leven heb je vandaag deze tas ontvangen. Hierin
zitten een aantal onderdelen:
Kaars
De kaars kan iedere adventzondag bij jullie thuis worden aangestoken zodat het voor
iedereen in huis duidelijk mag zijn: de kaars brandt … we zijn weer een zondag dichterbij
het prachtige Kerstfeest. We tellen af … en ik zie en weet: IK TEL MEE!
Raamposter
De raamposter is bedoeld om achter een raam op te hangen. Op de poster staat een getal.
Dat getal moet vanaf de straat zichtbaar zijn. Die getallen vormen namelijk een belangrijk
onderdeel van het bingospel, dat we als hele gemeente spelen richting Kerst. We rekenen
er op dat de poster bij iedereen komt te hangen. IK TEL MEE!

Bingokaart
Met de bingokaart in de hand, lopend door de gemeente. Zoek de nummers op de
raamposters en vul die in op de kaart. Wij zijn benieuwd wie er het eerst bingo heeft. Gaat
dat lukken voor de Kerstdienst van zaterdag 25 december? IK TEL MEE!
Bingobal
Voor alle leden (van klein tot groot) van de gemeente is er een bingobal beschikbaar. Op
die bal staat een nummer. We zouden graag willen dat je je eigen naam op die bal schrijft.
Deze bal kun je gebruiken voor het opnemen van een kort filmpje. Hieronder vind je meer
informatie. Zoveel mogelijk ballen, zoveel mogelijk filmpjes. Jij ook? IK TEL MEE!
Oproep
Daarnaast vragen we van iedereen om mee te doen aan 1, of meerdere onderdelen van de
Kerstdienst.
Je kunt meedoen aan, of je opgeven voor de volgende onderdelen:
Gebed
Net als vorig jaar zouden we het mooi vinden als het gebed iets wordt van ons allemaal.
Wil je ook jouw gebed met ons delen, maak dan een spraakbericht, of een video zonder
beeld van 1 of 2 zinnen met daarop duidelijk ingesproken jouw woorden. Zorg dat je
de microfoon van je telefoon niet te ver weg en niet te dichtbij houdt. Controleer wat je
opstuurt, dan weet je zeker of het bruikbaar is!
> Insturen voor 10 december naar: robertkloek@gmail.com – 06-51699044
Zingen
Ook dit jaar willen we proberen om via een thuisopname een groot gemeentekoor te
vormen door samen het ‘Ere zij God’ in te zingen. Voor deze opname ben je nooit te
oud, of te jong. Iedereen mag meezingen!
> Opgeven voor 3 december: robertkloek@gmail.com – 06-51699044
Filmpje
Anders dan de foto’s van vorige keren willen we vragen deze Kerst een kort filmpje op
te nemen. De bingobal die in de tas zit is hierbij nodig. Schrijf op de bal je naam. Pak
de bal in je hand, houdt het balletje naast je hoofd (naam zichtbaar), kijk in de camera
(selfie, of laat het filmen (scherm dwars/horizontaal houden)), en zeg het volgende;
‘Ik ben [voornaam] en ik tel mee!‘ Het lijkt ons prachtig om heel veel van deze korte
filmpjes te ontvangen om daardoor in de dienst te merken dat we er allemaal bij zijn …
dat we allemaal meetellen.
> Insturen voor 17 december: baixonl@gmail.com – 06-42104760
Als je graag mee wilt helpen, maar het niet ziet zitten om aan een van de bovenstaande
oproepen deel te nemen, is er een mogelijkheid om geld te geven. Je kunt dit overmaken
op het volgende rekeningnummer: NL43 RABO 3250 3251 39 t.n.v. Gereformeerde Kerk
vrijgemaakt o.v.v. ‘onkosten kerst’. Ook staat er in de hal van ‘de bron’ een ton waar je een
envelop met geld in kunt doen.
Wij kijken ontzettend uit naar alles wat we van jullie zullen ontvangen!
Samen tellen we af, samen tellen we mee. Wij tellen mee, jij telt mee, …
1K TEL MEE!
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