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MEDITATIE Kerstfeest
tKDIENSTEN

Lucas 2: 10 ‘ik kom jullie goed nieuws brengen’
Met Kerst afwezig
Veel aandacht gaat uit
naar hoe ‘corona’ ons
Kerstfeest verstoort.
Die gedeelde teleurstellingen kunnen ons
gemakkelijk op het
verkeerde been zetten.
Alsof het feest van Kerst
staat of valt met onze
festiviteiten. Dat zou het
misverstand zijn dat de
door de firma ‘Coca Cola’
geïntroduceerde Kerstman
in hoofden en harten gezaaid
heeft. De bekende cartoonist Len Munnik tekende hoe het Kerstkind
koos voor een ontsnapping uit de gevangenis van de overdaad. ‘Met
Kerst afwezig’.
Het goede nieuws van Kerst begint in het donker. Bij herders die als
derderangs inwoners werden gezien. Ze mochten niet getuigen bij een
rechtszaak omdat men hen te vaak ‘in de verleiding’ dacht om een
schaap te stelen. ‘Pas op voor dat soort mensen…’ Kerstfeest begint bij
het ontbreken van alle feestelijkheid voor mensen op de vlucht omdat
machthebbers over hen beschikken. Kerst kan vandaag beginnen in het
gemis dat velen raakt. Het duister wordt onverwacht onderbroken. Het
licht van Gods trouw wordt geboren in een wereld waar het geen
plaats krijgt. Het kind van Kerst is present tussen mensen die er
volgens anderen niet bij mochten zijn of horen. Dat is voor jou en mij
goed nieuws!
ds. Michiel de Zeeuw

KERKDIENSTEN
tKDIENSTEN

De uitzending in beeld en geluid van onze kerkdiensten in de
Martinikerk is zichtbaar via www.kerkdienstgemist.nl, kies ‘Koudum’
en klik op de betreffende dienst. Zo zijn de diensten ook rechtstreeks
mee te kijken of te luisteren. Zing, lees, luister en bid thuis zoveel
mogelijk mee…
ZONDAG 20 DECEMBER, vierde Advent
9.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending vanuit de Martinikerk
Collecten
: Diaconie (vluchtelingenkinderen KiA) en Kerk
Organist
: Gosse Jongsma
Koster
: Sietze Talsma’, telefoon 521936
Beamerist
: Edwin de boer
DONDERDAG 24 DECEMBER, Kerstavond
Gezamenlijke uitzending Kerstnachtdienst via Omrop Súdwest
(televisie) om 20.00 uur en om 22.00 uur. Zie verder onder ‘bij de
diensten’.
VRIJDAG 25 DECEMBER, Kerstfeest
9.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending vanuit de Martinikerk
Met de Martinicantorij o.l.v. Durk Stoker, met Geeske Buma op piano.
Collecten
: Diaconie (Missionair werk PKN) en Kerk
Organist
: Gosse Jongsma
Koster
: Klaaske Pries, telefoon 521359
Beamerist
: Jouke Siemensma
ZONDAG 27 DECEMBER, zondag na Kerst
9.30 uur vg. ds. Coos Boomsma, uitzending vanuit de Martinikerk,
Friese dienst
Collecten
: Diaconie (Bloemenfonds) en Kerk
Organist
: Feike Dijkstra
Koster
: Klaaske Pries, telefoon 521359
Beamerist
: Theo van der Meulen

DONDERDAG 31 DECEMBER, Oudejaarsdienst
19.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending vanuit de Martinikerk
Collecten
: Diaconie (Plaatselijk werk) en Kerk
Uitgangscollecte
: Orgelfonds
Organist
: Geeske Buma
Koster
: Jan Buma, telefoon 522233
Beamerist
: Bauke Spijksma
ZONDAG 3 JANUARI, Epifanie
9.30 uur vg. ds. Michiel de Zeeuw, uitzending vanuit de Martinikerk
collecten
: Diaconie (verplichte afdrachten) en Kerk
uitgangscollecte
: Bloemenfonds
organist
: Gosse Jongsma
koster
: Ulfert de Jong, telefoon 523176

BIJ DE DIENSTEN
Zondagmorgen 20 december is het de vierde zondag van Advent.
Vier kaarsen worden ontstoken, als een teken dat we toe mogen leven
naar het Licht dat God ons brengt. In de lezing uit Lucas 1:26-38 horen
we hoe de engel Gabriël die boodschap aan Maria brengt. We lezen
ook weer, met een paar kinderen, verder in de Adventsbode. Zo
proberen we steeds meer oog te krijgen voor wat God ons, ook in
moeilijke tijden, vertellen wil.

Kerstnachtdienst 24 december: Zoals veel dingen is ook de
Kerstnachtdienst dit jaar anders dan anders. Voorgangers uit ZuidWest Friesland hebben de krachten gebundeld en zorgen, met hulp
van vrijwilligers, voor een kerkdienst op Kerstavond die op Omrop
Sûdwest (op televisie!) uitgezonden wordt. De uitzending zal tweemaal

te zien zijn: om 20.00 uur en om 22.00 uur. De dienst is vooraf
opgenomen, vanuit verschillende kerkgebouwen. Muzikale
medewerking is er van ‘Het Spitael’, uit Harich o.l.v. Wiebe Geertsma.
Op het orgel speelt Geeske Buma en Wouter van der Molen speelt
cornet. Vanuit onze gemeente werkt ook ds. Joke van Voorst mee.
Kerstmorgen 25 december: Vanuit de Martinikerk vieren we een
feestelijke en muzikale Kerstdienst. Onze Schriftlezingen zijn uit 2
Koningen 4: 1 t/m 7 en Lucas 2. De Martinicantorij onder leiding van
Durk Stoker verleent medewerking.
Kijk ook mee naar de afronding van het project ‘Het beste nieuws’, met
allerlei artikelen in de Adventsbode.
Zondag 27 december: We vieren een Friese dienst met een voor u
vertrouwde voorganger, ds. Coos Boomsma.
Donderdag 31 december: Op de drempel van het oude jaar lezen we
uit Numeri 9: 15-23 en Johannes 6: 16-21. Daarbij klinkt een oud en
vertrouwd lied in een nieuwe vertaling.
Zondag 3 januari Anno Domini 2021: We lezen over wijzen uit het
Oosten (Mattheüs 2: 1-12) en denken bovendien na over wijzen uit het
Westen. Aan wie bewijzen wij eer?

UIT PASTORIE ‘IT OERSET’
Licht gedeeld
Wat leuk om te merken hoe er op
verschillende plaatsen en manieren wordt
meegedaan met de Kerstactie ‘Koudum
geeft licht’. Bij de ‘etalage’ van Op ‘e
Hichte, die opnieuw sfeervol is ingericht,
ziet u een tafeltje staan waarop al
verschillende glazen potjes verzameld zijn.
Zaterdagochtend 19 december kunt u daar
ook de potjes inleveren, die verder
verspreid zullen worden in het dorp.

Ter gedachtenis van To Klop - Busink
Op 1 december is overleden in de leeftijd van 104 jaar ons gemeentelid
Catrina Wilhelmina (To) Klop. Zij verbleef de laatste jaren in
Frittemahof (Sneek), maar was lid gebleven van onze gemeente. Bij

een bezoek vroeg ze altijd geïnteresseerd naar wat er in Koudum
gebeurde, waar we in de kerk mee bezig waren.
De afscheidsdienst vond in kleine kring vond plaats bij ‘Unieck’, waar
ze ooit ook haar 100ste verjaardag vierde. We lazen uit Spreuken 31
over een sterke, bijzondere vrouw en herkenden allerlei verbindingen
met To’s leven. Ze was geboren in Dordrecht, groeide daar op met veel
uitstapjes naar haar hartelijke grootmoeder op Tholen met wie ze een
goede band had. Na de lagere school hielp ze de eerste tijd thuis mee,
maar werkte uiteindelijk verschillende jaren (getalenteerd) in de
damesmode. Het huwelijk met haar man Theun, die bij de Spoorwegen
werkte, bracht een verhuizing naar Nijmegen. Tot hun verdriet
kwamen er geen kinderen. Tegenslag in Theuns gezondheid bracht
hen, via zijn broer, uiteindelijk in Koudum. Daar brak weer een goede
tijd aan. To was een originele vrouw, vol belangstelling. Ze wilde graag
wat blijven doen en zo breide ze tot op het laatst dekenlapjes voor
mensen in Roemenië. Omrop Fryslân maakte er nog een reportage
over. Haar gezondheid werd minder, maar ‘Klagen heeft geen zin, kijk
vooruit.’, zei ze. Als lied voor de afscheidsdienst had ze aangereikt
‘Rust mijn ziel, uw God is Koning’. Ze zal in veel kringen gemist worden.
Leven is meeleven
Voor verschillende gemeenteleden geldt dat ze een ongewone
tijd doormaken, als gevolg van behandelingen vanwege ziekte, of door
zoveel meer alleen zijn. Of omdat ze zich
zorgen maken om iemand van wie ze
houden. We zien van elkaar vaak maar
alleen het kleine stukje ‘boven water’.
Gelukkig is er Een die ons ook kent in de
delen ‘onder water’, die met ons
meeleeft door zoveel tijden heen. We
vieren aanstonds dat hij geboren werd
in onze duisternis, als een licht dat
troost en bemoedigt.

Folle lok en seine
We wensen u en jou een inspirerend Kerstfeest toe. Dat het
verhaal over het kind in de kribbe opnieuw van ons leven mag
vertellen.
Als we daarna op de drempel staan naar een nieuw jaar kunnen er veel
gedachten boven komen over dat merkwaardige 2020, maar vooral
komt boven de wens: een gelukkig en gezegend jaar voor ons allen!
Met hartelijke groet, ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw

KERKELIJKE AGENDA
woe 16 dec, 19.30 uur, Samen kijken naar concert Sela, Op ‘e Hichte
aanmelden via Riekje Cnossen, bel of app naar: 06-53502972
do 17 dec, 19.45 uur, Aren lezen, Op ‘e Hichte
zat 19 dec, 10.30-11.30 uur ‘Koudum geeft licht’, u kunt versierde
glazen potjes naar Op ‘e Hichte brengen voor de ouderen
don 31 dec, 16.00 – 17.30 uur, Open Martinikerk, om een kaarsje te
branden voor wie leven in uw hart…
MARTINIKERK OPEN OP OUDEJAARSDAG
Op de laatste dag van het jaar is de Martinikerk enkele uren open voor
uw bezoek. U kunt in de kerk een lichtje ontsteken, wellicht als
herinnering, teken van hoop of veerkracht , of zomaar als gebaar
voor het goede, voor de warmte van mensen onderling. De laatste dag
is als staande op de drempel naar het nieuwe jaar, waarop je terugkijkt
op het voorbije jaar. Vooral als het je bezig heeft gehouden op het
persoonlijk vlak is het zoeken naar een moment van stilte, bezinning of
rust een belangrijke zaak. Dit jaar is wel een heel bijzondere jaar
waarin wij elkaar weinig/niet in de kerk konden ontmoeten. De kerk,
die weinig verlicht is, kan juist een plek zijn waar je even los kunt
komen van de dagelijkse omgeving. De kerk is open van 16.00- 17.30
uur. De regels van het RIVM gelden ook in de kerk, daarom verzoeken
wij u bij binnenkomst een mondkapje te dragen.

AMBTSDRAGERVERKIEZING
Beste gemeenteleden,
In het vorig kerknieuws is door de verkiezingscommissie al melding
gemaakt van de goede respons van ingevulde stembiljetten en dat de
verkozenen zijn bezocht.
We kunnen nu met vreugde constateren dat op één na alle vacatures
zijn vervuld. Een prachtig resultaat.
De volgende gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan de roep
van u als gemeente:
Voor wijkouderling: Botty Wiersma – Veenstra
Voor wijkouderling van de Finke: Antsje Folkertsma
Voor diaken: Kitty Bruno – Franse
Voor ouderling- scriba : Jeltje Wijnsma – Benedictus
Voor ouderling – kerkrentmeester: Eling Hoekema
Rest nog 1 vacature voor ouderling-kerkrentmeester.
De bevestiging van deze nieuwe ambtsdragers is gedacht voor zondag
24 januari. In die dienst zal ook afscheid worden genomen van de dan
afgetreden ambtsdragers.
Volgens de kerkorde, ordinantie 3 kunnen bezwaren worden ingediend
tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van
een gekozene. Deze kunnen worden ingebracht door
stemgerechtigden en dienen uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking
schriftelijk en ondertekend bij de KKR te worden ingeleverd d.w.z. bij
de scriba J. Fekkes, Verlengde Hoofdstraat 19. Dus na het ontvangen
van dit kerknieuws op 19 december 2020.
De verkiezingscommissie:
Hotske Broersma, Hans Karper en Jentsje Fekkes.

KERK EN ISRAËL
WERKGROEP KERK & ISRAËL FRYSLÂN
In de afgelopen maanden hebben we een opstart gehad met een
cursus Hebreeuws leren lezen. Dit was voor mensen, die nog helemaal
geen ervaring hadden ook zeer toegankelijk. Voor voorgangers was dit
een goede opfrissing. Dit alles is geweest onder deskundige leiding van
ds. Otto Mulder. In Almelo heeft hij dit al veel jaren mogen doen.
Inmiddels woont hij in Friesland en mogen wij daarvan profiteren om
meer te leren begrijpen van de bijbel, achtergronden, maar vooral de
taal, het Hebreeuws. We willen samenkomen in Joure in De Oerdracht.
Dit zal gebeuren op de volgende donderdagmiddagen van 13.30 uur
t/m 16.45 uur op de volgende data: 14 en 28 januari , 11 en 25
februari, 11 en 25 maart.
De kosten zijn €75,=.
Je kunt je voor 7 januari 2021 aanmelden via jlindeboom8@gmail.com
Namens de werkgroep Kerk & Israël classis Fryslân

ds. Jelte Lindeboom

ABIDE WITH ME

In de dienst op Oudejaarsavond luisteren we naar het ontstaan van het
bekende kerklied ‘Blijf mij nabij’. Een lied dat velen raakt in tijden van
verandering en onzekerheid. Een nieuwe vertaling helpt ontdekken…
1. Snel wordt het avond, laat me niet alleen;
duisternis dringt, Heer, help mij hier doorheen.
Veel stelt teleur, blijkt anders dan gedacht;
Gij weet hoe hulpeloos ik op u wacht.
2. Vlug als het tij verloopt mijn levensdag;
vreugde vervlakt; waar blijft mijn oude lach?
Niets is als ooit, herinnering wordt last;
Gij die dezelfde blijft, wees mijn houvast.

3. Niet slechts een flits, geen woord terwijl u gaat,
wees een omringen, -rust ons uit met raad-,
Heer, zo vertrouwd, zo toegedaan en vrij;
kom niet voor even, maar vertoef bij mij.
4. Breng ons geen schrik, als ontzagwekkend Heer,
maar daal juist zacht, verzorgend bij ons neer.
Gedeelde tranen, oor voor wat ons tart —
Kom, vriend van zondaars, en genees mijn hart.
5. Lachen heb ik als kind voorgoed geleerd;
al was ik dwars en deed ik veel verkeerd,
toch bleef u bij mij, waar ik u verliet.
Nu op mijn einde aan: verlaat mij niet.
6. Wees hier aanwezig, berg mij in uw tijd.
Alleen uw goedheid helpt bij al mijn strijd.
Wie anders weet de weg in mijn bestaan?
Door zon en schaduw heen, blijf met mij gaan.
7. Bang ben ik niet, ik weet mij in uw hand;
kwaad telt niet meer, verdriet raakt in verband.
Waar is de angst die dood een graf liet zijn?
Ik durf te zingen, thuis in uw domein.
8. Toon mij uw trouw voor ik mijn ogen sluit;
straal door de droefheid, werp uw glans vooruit
vol hemels morgenlicht, zo nieuw en vrij;
wanneer ik leef of sterf, Heer, blijf bij mij.
‘Abide with me’ is geschreven door ds. Henry Francis Lyte (1793-1847),
vertaling: Michiel de Zeeuw.

VRIJWILLIGERS BEDANKT!
Door het Corona-virus kunnen wij in januari 2021 de vrijwilligersborrel
niet organiseren. Dit vinden wij erg jammer. Wij waarderen onze
vrijwilligers namelijk enorm. Ook het afgelopen jaar konden wij niet
zonder jullie inzet. Daarom langs deze weg willen wij jullie allemaal
bedanken! Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer op jullie inzet
rekenen.
Vrijwilliger zijn……
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend,
Is verbonden,
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop,
Is positief denken
Is positief doen
Met als enig doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel
De werkgroep beheer wenst u allen gezegende kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2021 toe!

Giften aan de kerk en de inkomsten belasting.
Sinds het jaar 2014 is het mogelijk om middels een onderhandse
overeenkomst met een looptijd van minimaal 5 jaar voor een gift aan uw kerk
een hogere aftrek voor uw inkomsten belasting te krijgen.
De kerk is een ANBI- instelling ( algemeen nut beogende instelling). Deze gift
moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden, die worden vastgelegd in een
schriftelijk overeenkomst tussen u en de kerk.
Eén daarvan is dat u verplicht bent elk jaar hetzelfde bedrag aan de kerk
moet betalen; mag in termijnen gedurende het lopende jaar.
Een periodiek gift is volledig af te trekken van de belastingsaangifte.

“Normale “giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een
drempel van 1 %
( minimaal € 60,-) en een maximum 10 % van het verzamelinkomen. Bij een
periodieke gift gelden deze grenzen niet. Daardoor krijgt u van de
belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel zou u ten goede kunnen laten
komen aan de kerk.
Verdere informatie kunt u vinden op de website
www.belastingdienst.nl/giften of via uw accountant of notaris.
Indien u hier in dit belastingjaar nog gebruik van maken, regel dat voor 30
december 2020.
Voor het maken van de onderhandse overeenkomst kunt u zich ook melden
bij de penningmeester van de kerk PK Koudum, IJnte Kooistra, Lytse Morra 1 ,
Tel. 06-20080121
Verantwoording collecten kerk , via de bank en de kerk-app en giften
maand novenber 2020 .
Via de banken collectegeld voor de kerk ontvangen
Via de kerkapp collectegeld voor de kerk
Via de app voor onderhoudsfonds

€ 134,50
€ 131,50
€ 20,00

Samen € 266,00. Vanwege geen kerkdiensten komt er de laatste maanden
veel minder geld binnen
dan gebruikelijk. In het voorjaar toen er geen diensten waren werd er nog gul
gegeven.
In 2019 ontvingen wij in de maand november ca. € 750,00.
U mag uw collecte of gift ook in een gesloten envelop doen en deze in de
brievenbus aan gebouw Op e Hichte doen. Deze brievenbus wordt een paar
keer per week geleegd.
Ontvangen gift van € 50,00 via ouderling Anneke Munniksma. Via mevr.
Klaaske Pries een gift van 30,00 en via de bank € 40,00.
Onze dank voor de giften en bijdragen collecten.
Daarnaast nog een keer het verzoek bij het overmaken van collectes, giften
of betalingen het volgende rekening nummer gebruiken: NL04 Rabo 0373
7238 14. Dit is een collectieve bankrekening, met voor de kerk zeer gunstige
tarieven.

Namens werkgroep beheer, IJ.K.

Kerkbalans 2020:
In vorig kerknieuws is een tussenstand van de bijdragen gegeven. Hierbij nog
een oproep aan de kerkleden, die een toezegging hebben gedaan, maar geen
automatische incasso te willen, dit nog voor de jaarwisseling te doen. De
inkomsten blijven achter, terwijl de kosten gelijk blijven.
We hebben elke euro nodig !

VANUIT DE DIACONIE
NIKS OM JE VOOR TE SCHAMEN
Heb je of kent u iemand die geen of
nauwelijks inkomsten meer heeft vanwege de coronacrisis? Vaste
lasten gaan wel gewoon door. Voor je het weet zit je in de schulden.
Schaamte is, de grootste barrière voor mensen om hulp te vragen
Wacht niet te lang en check gerust of u/jij in aanmerking komt voor
voedselhulp.

Wanneer komt men in aanmerking voor de voedselbank?
Uitgangspunt is het besteedbaar inkomen per maand, d.w.z. wat men
overhoudt na betaling van vaste lasten zoals huur, verzekeringen, gas,
licht, water en belastingen. Als dat minder is dan de volgende
bedragen, komt men in aanmerking voor een voedselpakket:
Basisbedrag per huishouden: € 135,- / Per persoon: € 95,- extra
voorbeeld: 1 volwassene en 2 kinderen; €135+ €95+ €95+ €95= €420
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden neem dan gerust contact op
met Voedselbank Zuidwest Friesland in Balk, telefoon: 06-57703854 of
kijk op: www.voedselbankzwf.nl
U mag natuurlijk ook contact opnemen met een van de dominees of
een diaken.

KERSTATTENTIES 2020
Voorheen was het zo dat de Kerstattenties voor de 82-plussers werden
uitgedeeld bij de uitgang van de kerkdienst vlak voor de Kerst in
Koudum bij de PKN. Nu er geen kerkdiensten meer worden gehouden
in de Martinikerk is dit helaas niet meer mogelijk en gaan er geen
vrijwilligers op pad om deze kerstattenties rond te brengen.
Om toch aan de mogelijkheid voor rondbrengen van de kerstattenties
te kunnen voldoen gaan de diakenen nu zelf op pad om aan de oudere
gemeenteleden een attentie te kunnen verstrekken.
In De Finke is er geen mogelijkheid voor de diaconie of het pastoraat
van de gezamenlijke kerken om dit rond te brengen door mensen van
de afzonderlijke kerken. Er zijn weer Kerstattenties voor alle bewoners
van De Finke geregeld via Japke Pries van Blom en Blêd. Zij zal de
kerstattenties zelf bij De Finke afleveren, de verpleging van De Finke
zorgt dat alle bewoners van De Finke hun kerstattentie persoonlijk
overhandigd krijgen. Wij als diaconie betreuren het feit dat het niet
mogelijk is in deze Covid-19 (Corona-tijd) zelf meer op pad te gaan en
gemeenteleden een persoonlijk bezoek te brengen.
Namens de diaconie, Tjerk Faber

DIACONIECOLLECTES IN DE KOMENDE WEKEN
Avondmaalscollecte 20 december. Doel: Geef licht aan
vluchtelingenkinderen in Griekenland (Kerk in Actie).
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten… Zo wachten
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de
winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is
mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele
zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat.
Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren
baby's en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden.
Het is onveilig en er is veel geweld tussen verschillende
bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in
Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze

voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie
over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten.
Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar
mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.
De diaconie beveelt deze kerstcollecte van harte bij u aan.
25 december: Missionair, Protestantse Kerk. Kerst is bij uitstek een
feest om als kerk de deuren wijd open te zetten. Veel mensen zijn op
zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen we
mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus
Christus, met ons mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de
Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen
op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de
Kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld
om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden en hen uitnodigen
voor een Kerstviering. Wij collecteren mee voor de ontwikkeling van
deze materialen, zodat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws van
Kerst ontvangen.
VAN DE ZENDING
We zijn bijna weer aan het einde van 2020. Het was een gek jaar
waarin we veel thuis moesten blijven. Wij willen u hartelijk bedanken
voor de giften die de zending heeft ontvangen.
Dit was meer dan vorig jaar hiervoor onze hartelijke dank.
Naar Kerk in Actie konden we € 5400 overmaken.
Verder hebben we de volgende goede doelen een gift gegeven:
Hope and Dreams
€ 300
Trijntje Beimers
€ 250
Wycliffe (bijbelvertalers)
€ 150
Camps 4 Kids
€ 200
Wij hopen u volgend jaar weer in de kerk te ontmoeten.
Namens de zendingscommissie, Sjouke van Dijk.

