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WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

Kerstfeest aanvang 9.45 uur.
Op 18 december werden de beperkingen door
corona uitgebreid. De landelijke kerk
adviseerde:
1. Maak gebruik van de mogelijkheid om
kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te
maken. Dit geldt ook voor alternatieve
kerstvieringen, zoals bijv. de
kinderkerstviering etc.
2. Als er redenen zijn - in uitzonderlijke
gevallen - om fysieke diensten te houden, met
name tijdens de komende feestdagen, dan met
maximaal 50 kerkgangers (exclusief
'medewerkers') op anderhalve meter afstand.
Dit aantal is gebaseerd op een door het
ministerie gepubliceerde regeling.
In de dienst op 19 december meldden we op
basis hiervan voor onze kerk een maximum
van 30 kerkgangers (exclusief ‘medewerkers’)
toe te willen laten. De dienst op eerste
kerstdag lijkt ons een uitzonderlijk geval,
omdat kinderkerstfeest en kerstnachtdienst
geen doorgang vinden.
Voor de diensten daarna t/m 9 januari willen
we degenen die de dienst niet thuis via
livestream kunnen volgen in de gelegenheid
stellen aanwezig te zijn. Zij hoeven zich niet
vooraf aan te melden. Andere gemeenteleden
vragen we de dienst thuis digitaal te volgen. Er
is dan dus ook geen kindernevendienst en
geen oppas.
De basisregels voor aanwezigen in de kerk
blijven: Bij binnenkomst graag afstand
houden, het mondkapje dragen als u zich
verplaatst. In de kerk twee stoelen vrijhouden
tussen de families.

Kindernevendienstproject: Brenda en Nienke
Kerkdijk
Bloemschikking: Willy Rijksen, Linda Nederveen,
Marjanne Dekkers
Na het gemis van het kinderkerstfeest en de
kerstnachtdienst gaan we de kerstmorgen viering
vormgeven als een familieviering. Met elementen
uit het kinderkerstfeest, met elementen die echt
bij een kerstnachtdienst horen (samenzang om
thuis lekker hard mee te kunnen zingen), samen
met Kerstverhaal lezen, een kerststal met een
afsluiting van het kindernevendienstproject. En
natuurlijk het Kerstevangelie met een boodschap
voor deze tijd: heb geduld…
Van alle video’s hebben we de linken hieronder in
de liturgie gezet. Mocht je op Kerstavond graag
deze viering vieren, dan kun je alle elementen
bekijken. De lezing door gemeenteleden zal
uiterlijk op Kerstavond ook op het Youtube-kanaal
‘Otto Grevink’ staan, waar ook de meeste andere
filmpjes opstaan.
Zo hopen we toch samen een fijne inspirerende
Kerstviering te mogen houden. Ook in onze tijd
blijft het Kerstverhaal van Hoop en Licht klinken!
Gezegend en zalig Kerstmis!
"In een ander licht" is het thema van Advent en
Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons
licht in het donker.
1e Kerstdag: Johannes 1 : 1-14
Vers 4: In het Woord was leven en het leven was
het licht voor de mensen.

Voorganger: ds. Otto Grevink
Organist: Henk Hoogendoorn
Ouderling: Brenda Kerkdijk
Diaken: Robert Nederveen
Lectoren: Erwin, Petra, Francijn, Piet, Jan, Maaike,
Nienke N, Robert, Armando, Lotte, Nienke K,
Mirjam, Brenda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
ottogrevink@gmail.com
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413
b,g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

De zon is helemaal opgekomen. Tussen de stralen
staan witte bloemen en sterren van berkenschors.
Als een groot licht in de duisternis. De kerstlichtjes
in de schikking laten de zon extra stralen. Het is
feest.
Kindernevendienst
Project ‘Het plakboek van Lukas’
Adventsproject 2021 uit Kind op Zondag
Kerst 25 december 2021
Thema: ‘Wat neem je mee?’
Lezing: Lukas 2:1-20
Wat neem je mee?
Jezus wordt geboren in
Bethlehem. Herders in
het veld
horen dat de messias
gekomen is.
Ze gaan op weg om met
eigen ogen te zien wat er gebeurd is.
Kerstliederen en Kersttoespraak vanaf 9.45:
https://youtu.be/lq-O-TvQM2E
Kerstmedley samenzang
Ga je mee op zoek naar het Koningskind: Kom
verwondert u hier mensen
Midden in de Winternacht
Kersttoespraak ds. René de Reuver
Orgelspel Lied 469
Welkom en mededelingen
Uitleg bloemschikking
Aansteken van de kaars + versje
Lied 477: ‘Komt allen tezamen’:
https://youtu.be/x8g9AXqIO_M
Stil gebed, bemoediging en groet:
Onze hulp verwachten wij van God
(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
(allen) en het werk van zijn handen nooit
loslaat.
Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede,
van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer,
door de heilige Geest, die ons aanvuurt in geloof,
hoop en liefde.
(allen) Amen
Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ (lied
195)
Drempelgebed

Lied 481: ‘Hoor de engelen zingen d’eer’:
https://youtu.be/bO55u0FXXTk
Het kerstverhaal in Lego:
https://youtu.be/mX5Lq8QEjh4
Gebed om ontferming (Kyrië)
Loflied (Gloria): ‘Eer zij God in onze dagen’ (lied
487):
https://www.youtube.com/watch?v=oIiLeVhMVC
M&list=PL9BbyAeDHNeC0upgYs0nIwr3DcNbGl5
KY&index=14
Bij Jozef in de kerststal
Lied van Maria: ‘Alle eer aan God’:
https://youtu.be/ndfqu1W_IlQ (gezongen door
Marjet Duister, begeleider door Inge en Otto
Grevink) (kanaal Otto)
Afsluiting project met Lucas en Bennie
Advents- en Kerstlied: ‘God heeft iets nieuws
bedacht’: https://youtu.be/WZTMrBwXMw8
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing: Lucas 2: 1-20 (door gemeenteleden)
Lied 463: ‘Licht in onze ogen’:
https://www.youtube.com/watch?v=GQqvCLYF13E
Overweging
Lied 503: ‘We staan aan de kribbe’:
https://www.youtube.com/watch?v=VAGn8fH4Uc
Dankgebed, voorbeden (samen met Henk
Hoogendoorn) stil gebed, steeds afgesloten met
gesproken:
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons!
Onze Vader – samen in de kerk en thuis
(meeprojecteren voor gasten)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Collecte met orgelmuziek: Twee Engelse
kerstliederen
Wegzending en zegen
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Slotlied: ‘Ere zij God’:
https://www.youtube.com/watch?v=tGPE4oyOTzE
Orgelspel: Lied 495
Waar haal je de moed vandaan voor wéér een
nieuwe lockdown – met Kerst?
De nieuwe lockdown zet een streep door Kerst
zoals we dat hadden willen vieren. We proberen
het wel weer, maar de moed kan je flink in de
schoenen zakken. Voor de één zijn de gevolgen ook
groter dan voor de ander. Hoe houden we er met
elkaar de moed in? Daarover schreef ik een
gedachte op.
Houd moed zie licht
Het licht schijnt niet aan het éind van de tunnel,
waarin we wéér een nieuwe bocht doorgaan,
die duurt en duurt,
en is dit wel de laatste?
Velen zijn moe, of boos,
teleurgesteld, terneergeslagen,
knock-out geslagen na wéér te zijn opgestaan.
Wéér lijkt er voor Kerst geen plaats.
Maar het licht schijnt niet aan het éind van de tunnel,
wèl in het donker. Niet pas aan het eind, maar nú.
Waar mensen elkaars lichtpunten zijn,
daar krijgt het Licht een nieuw gezicht
dat ziet en zegt: ‘Houd moed heb lief.’
Foto: de candle bag op de
foto is een kerstgroet van
alle kerken op Ameland aan
haar inwoners, ontworpen
door Bastiaan Kobes en
Marjanne Albas-van der
Heiden (foto).

IN EEN ANDER LICHT
De collecten van Eerste als Tweede Kerstdag
is zijn bestemd voor (vluchtelingen)kinderen in de
knel. U kunt uw gave overmaken op het
ibannummer van de ZWO
NL16RABO0373709242 met vermelding van
vluchtelingkinderen Griekenland. Uw gave in
de collecteschaal of digitale betaallink wordt
evenredig verdeeld tussen deze collecte en de
collecte voor onze eigen Kerk
Berichten voor de gemeente
Op zondag 19 december gingen de bloemen als
groet van de gemeente naar mw. J. van der MadeLankhaar.
Huwelijksjubileum
Op 23 december waren Kees en Riek Verduijn 55
jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd.
Hoe gaat met u, en hoe gaat het met mij?
Kerst in lockdown; wie had dat nog gedacht? Wat je er
verder ook van vindt, het is zo. En we maken er (weer)
het beste van. Voor de één heeft het meer impact dan
de ander. Wanneer je je er (extra) eenzaam door voelt,
je je bedrijf er in nog zwaarder weer door ziet raken, je
thuis alle zeilen weer en nog eens extra bij moeten
zetten om alles rond te krijgen met werk en kinderen, je
je vakantie erdoor in het water of de sneeuw ziet vallen,
en in zoveel meer omstandigheden, dan is het een hard
gelag en flink doorzetten. Toch maken we er maar het
beste van, omdat we niet anders kunnen.

Meer over een lichtpunt zijn:
‘Een lichtpunt voor een ander geeft je scherper zicht‘
‘Mijn zoon gelooft meer in zichzelf‘
6 verrukkelijke kerstkleurplaten om kerst creatief met je
kinderen te vieren (+ download)
‘Oh, Christmas lights keep shining on‘
‘Lichtpuntjes, hóe dan?‘
ds. Otto Grevink, voor MijnKerk.nl

Het Kinderkerstfeest is niet doorgegaan. De
Kerstnachtdienst niet. Dat is niet alleen erg jammer en
een groot gemis, het is ook nog eens erg jammer van
alle inzet en ideeën van mensen om toch weer wat met
en voor elkaar te gaan doen. Je kan er zomaar toch weer
even een knauw van oplopen. En Cantorijleden hadden
het idee opgevat drie liederen op te nemen voor de
kerstmorgendienst. En ook dat kon op het allerlaatste
moment niet doorgaan. Jammer, want we willen zo
graag. En we hadden het zo mooi gevonden.

Collecten
1.
Vluchtelingen kinderen Griekenland
2.
Kerk

Maar het is niet anders. We maken er op Eerste
Kerstdag samen maar het beste van. Ik heb een aantal
gemeenteleden gevraagd te lezen, zodat we samen met
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Kerstverhaal lezen. Wat elementen van het
kinderkerstfeest hebben we opgenomen, zodat het een
viering wordt voor de hele familie. En we hebben mooie
samenzangliederen erin opgenomen in een mooie
moderne uitvoering, die jong en oud lekker kunnen
meezingen thuis, waar de meesten zullen zitten die de
viering volgen.
Ik ben blij in de viering voor te kunnen gaan. Het thema
‘heb geduld’ slaat niet alleen op de tijd waarin we leven,
maar ook op mijzelf. Er was natuurlijk die kies- en
kaakontsteking. Die maakte me heel moe. En toen die
getrokken was uiteindelijk bleek dat logisch. Eerdere
behandelingen hadden volstrekt geen soelaas geboden.
Daardoor duurde het ook veel te lang. Maar daaronder
openbaarde zich een diepere vermoeidheid. Het werd
duidelijk dat ik overspannen ben. Zo lang kan je
lichaam je voor de gek houden, zich ergens anders op
focussen en doorgaan, en jijzelf ook, tot je niet meer
anders kunt dan inzien dat het zo is. Daar volg ik twee
behandeltrajecten voor die elkaar versterken, in een
hoge frequentie. Want aan de ene kant moet je er de
tijd voor nemen die nodig is, aan de andere kant is er
gewoon ‘werk aan de winkel’ in mijn herstel. Ik ervaar
die behandelingen als helend maar ook als intensief. Ik
ben blij dat ik in overleg met onze oude en nieuwe
voorzitter en met toestemming van de bedrijfsarts in
het nieuwe jaar weer iets kan gaan doen in de gemeente
rondom het toekomsttraject, maar nog steeds op eigen
tempo. Ik blijf dus nog even volledig met ziekteverlof,
want mijn gezondheid is nog te wisselend om daarop te
kunnen bouwen. Waarneming blijft dus ingezet worden
voor uitvaarten, en ik ga pas weer op 30 januari voor.
We houden het goed met elkaar in de gaten:
bedrijfsarts, leidinggevende bij de PKN, en de oude en
nieuwe voorzitter, die weer rapporteren aan de
kerkenraad. We hebben er vertrouwen in dat het goed
gaat komen.
We gaan nu samen Kerst in. Anders dan bedoeld, maar
zo gaat het de laatste tijd vaker, en misschien is het wel
‘the story of our life’. Maar gelukkig breekt God in in
ons leven. Op een manier, die ons verlost en redt. Laten
we dat vieren met elkaar, waar en wanneer je met ons
ook meeviert. Van harte welkom.
Vrede en alle goeds,
ds. Otto Grevink
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door
mij te bellen (0416 273413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Zondag 19 december werd voorbede gevraagd door Anja
en Ad Nieuwdorp voor hun kleindochter Veerle van 5
jaar die deze week weer een zware longoperatie moest
ondergaan.
Ventilatie van ons kerkgebouw
Afgelopen periode hebben wij op verschillende
manieren de ventilatie bekeken en besproken.
Als eerste hebben we gekeken naar een mechanische
ventilatie, boven in het plafond zouden dan 2

openingen moeten komen met 2 ventilatoren en beide
ventilatoren zouden dan een uitgang moeten hebben
via de buitenmuur. We hebben ook bekeken wat we
kunnen doen met natuurlijke ventilatie, we hebben de
kerk met een rookapparaat gevuld met rook en toen op
allerlei wijze openingen gemaakt in het plafond en het
torentje boven het plafond. Conclusie van dit
onderzoek was: Door in het torentje het luik deels open
te maken kwam er een enorm schoorsteeneffect tussen
het dak en het plafond. Met het openmaken van de 2
luiken, boven het orgel en boven het plafond was de
rookstroom enorm, zelfs te groot om koude trek te
voorkomen. We hebben nu de luiken deels open liggen
en dit geeft ons de overtuiging dat wij nu een optimale
natuurlijke ventilatie hebben in combinatie met een
redelijke koude luchtstroom tijdens de dienst. Meer
openingen zal niet nodig zijn en onnodig energieverlies
en kouval geven.
College van kerkrentmeesters
Pastoraat
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte aan
contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag met uw
telefoonnummer voor het geval we dat niet kennen.
Dan kan het worden doorgegeven aan uw
contactpersoon.
Henk Hoogendoorn
Opbrengst kerstmarkt ;
Ondanks de coronamaatregelen kon de kerstmarkt
gelukkig gewoon doorgaan door de bestellingen van
kerststukken en maaltijden die afgehaald of bezorgd
werden. Dat heeft het mooie bedrag van 1600 euro
opgeleverd. Dit word verdeeld over het Toon Hermans
Huis, de voedselbank en onze eigen kerk. Wij als
activiteitencommissie danken iedereen hartelijk die
daaraan bijgedragen hebben door het plaatsen van
bestellingen maar een bijzonder woord van dank gaat
uit naar iedereen die voor heerlijke stamppotten en
soepen hebben gezorgd en vele
prachtige kerststukken hebben gemaakt.
Namens de Activiteitencommissie
Dieter Verbeek

Beste ouders en kinderen,
De komende diensten in de kerk zullen, door de
aangekondigde maatregelen,
geen kindernevendienst en oppas aanwezig zijn
omdat de diensten online gevolgd zullen moeten
worden.
Dit is in ieder geval t/m zondag 9 januari, daarna
kijken we wat de geldende regels zijn en communiceren
dat weer via de zondagsbrief.
Fijne feestdagen namens de jeugdraad.

