KERKGEBOUW

Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen

PREDIKANT

Ds. J. Broekman
Waaldijk 137
4171 CC Herwijnen
0418 – 581505
j.broekman@solcon.nl

OUDERLINGEN

D. van Arkel
T.J. Hijkoop
J. van Kuilenburg
A. Ruitenburg

OUDERLINGENH. van Eeken
KERKRENTMEESTER A.J. Hobo

D. de Joode, Scriba
Lunet 18, 4214 GA Vuren
0183 – 637092
ddejoode@planet.nl
DIAKENEN

J.W. Boogert
D. de Bruijn
G. de Joode, Jeugddiaken
A. van der Meijden

BIJSTAND
PASTORAAT

Ds. A.J. Hagedoorn
0418 - 581103

ORGANISTEN

H.J. de Bruijn
A.P. van de Minkelis

KOSTERS

Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133
Rudi van Zante, Zworrelstraat 63, tel. 582987

KERKDIENSTEN

Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt)
Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt)
Avonddienst 18.30 uur

ZONDAGSSCHOOL

Elke zondagmorgen tijdens de
kerkdienst in het kerkelijk centrum

CRECHE

Elke zondagmorgen in O.B.S. de Spiegelhof

Onder de terebint
Geboren
Baren, dat deed Maria. Geboren, dat werd Christus. Wat nog nooit had
plaatsgevonden, gebeurde nu. God werd mens. Hij nam ons menselijk
vlees aan. En bedenk daarbij dat dat vlees bezoedeld en besmeurd
was door de zondeval. Dat vlees moest namelijk weer in het reine
komen met God. Wat heeft God bewogen om zo diep af te dalen?
Intens dankbaar mogen we zijn voor deze daad.
Geboren. Vlees van mijn vlees, been van mijn been. Daarmee
onderwierp Christus Zich aan alle moeiten en zorgen, maar ook aan
alle tekortkomingen. Door deze geboorte hongerde Jezus, weende
Jezus, kende Jezus angst, leed Jezus dorst en… stierf Hij tenslotte.
Onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk. Zeker weten. Ga met deze zaken niet
onverschillig om. Redeneer niet als volgt: zo is God nu eenmaal. Dat is
de doodsteek voor het Evangelie. Aanbid deze God Die in Zijn grote
genade met innerlijke barmhartigheid over ons was bewogen en ons
Zijn teerste liefde schonk.

uit Een handvol koren
n.a.v. Lucas 2: 7
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39e Jaargang, no. 1127, 18 december 2015
KERKDIENSTEN
Zondag 20 december 2015
4e Adventszondag
10:00 uur:
Ds. J. van Dijk, Zeist
Introïtuslied: Ps. 105: 13, 14
18:30 uur:
Ds. G.D. Hoff, Dodewaard
Introïtuslied: Ps. 106: 13, 14
e
1 collecte:
IZB
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat & prediking

Donderdag 24 december 2015
21:30 uur:
Dhr. H.J. de Bruijn
Meditatie
m.m.v. Muziekvereniging
Wilhelmina

Vrijdag 25 december 2015
1e Kerstdag
10:00 uur:
Prof. G. van den Brink, Woerden
Introïtuslied: Kerstliederen
18:30 uur:
Ds. G.J. Mink, gezamenlijke dienst in Geref.kerk
m.m.v. Haaftensch mannenkoor
1e collecte:
Noodhulp vluchtelingen
e
2 collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat & Prediking
Collecte gezamenlijk dienst: De Hoop

Zaterdag 26 december 2015
2e Kerstdag
18:30 uur:
Kerstviering zondagsschool ‘Bethel’
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Zondag 27 december 2015
10:00 uur:
Ds. J.A.W. Verhoeven, Leerdam
Introïtuslied: Ps. 107: 13, 14
18:30 uur:
Ds. K.E. Schonewille, Waardenburg
Introïtuslied: Ps. 108: 6, 7
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds

Donderdag 31 december 2015
19:30 uur:
Prop. E. van de Poel, Sliedrecht
Introïtuslied: Gez. 292: 1, 5
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Oudjaarscollecte

Oudjaarsdag

Vrijdag 1 januari 2016
10:00 uur:
Prop. N.F.L. de Leeuw, Lienden
Introïtuslied: geen opgave
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat & prediking

Nieuwjaarsdag

Zondag 3 januari 2016
10:00 uur:
Ds. J. Ouwehand, Houten
Introïtuslied: geen opgave
14:30 uur:
Ds. J. Broekman, Afscheidsdienst
Introïtuslied: geen opgave
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat & prediking
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Lied en verhaal van de Zondagsschool
20 dec;
Het verhaal gaat over de wijzen uit het oosten.
25 dec;
Het verhaal gaat over de herders naar de stal.
Kinderoppas
20 dec: Jeanine Sneep en Bertie Treffers
25 dec: Leontien Liefde en Eline van der Minkelis
27 dec: Netty Pippel en Jasper Vos
1 jan: geen oppas
3 jan: Corine en Kay Oste

Schoonmaakrooster
21 t/m 25 dec: mw. Treffers, mw. Hobo, mw. Zeiderveld, mw. Beukenkamp
28 t/m 01 jan: mw. Van Baalen, mw. Van Baalen, mw. De Bruijn
11 t/m 15 jan: mw. Van der Linden, mw. G. van der Vliet
UIT DE GEMEENTE
Zieken:
De heer A. Groen uit woon- en zorgcentrum Avondlicht
werd
onverwacht in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem opgenomen met
benauwdheidsklachten. Zoals het er naar uitziet mag hij binnen enkele
dagen weer naar huis
Mevrouw J. van der Vliet -van Cronenberg, Berkenlaan 2 heeft in de
Maartenskliniek in Nijmegen een knieoperatie ondergaan. Fijn dat de
operatie geslaagd is en dat ze inmiddels weer thuis is.
De heer W. van Arendonk, Wilgenlaan 27 is opgenomen in het hospice
in Leerdam. Zijn toestand is zorgelijk te noemen.
Mevr. D. van Arkel-Overheul, Zworrelstraat 29 mocht weer thuiskomen
uit het ziekenhuis.
Wij denken ook aan onze zieken thuis. In het bijzonder als de ziekte al
lang duurt en er weinig uitzicht is op herstel kan de weg moeilijk zijn.
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We vragen ook uw aandacht voor hen die elders verblijven. Wilt u ook
hen gedenken in uw gebeden?
Fijn dat er ook gemeenteleden zijn die na een lange periode van ziek
zijn weer naar de kerk konden.
Deze tijd van het jaar zijn de dagen kort en is het vaak donker in de
natuur. Ook in de wereld om ons heen gebeurt van alles waarover we
ons zorgen kunnen maken.
Hoe uw situatie ook is: Thuis, in het ziekenhuis of verzorgingshuis weet
dat de Heere voor u wil zorgen. Wie het van Hem verwacht komt niet
beschaamd uit. Dat we met die verwachting mogen toeleven naar het
komende Kerstfeest.

Zij die elders verblijven
We denken ook aan hen die om uiteen lopende redenen elders
verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt
gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden
hen niet vergeten.
 Dhr. Van Horssen
Hornstaete-Vlinder; Lingesteynplantsoen 65; 4141 GJ Leerdam
 Mevr. N. van der Meijden-Ravenhorst
Glasstaete 79 - Lingesteynplantsoen 20; 4141 GJ Leerdam
 Henny van der Meijden
Merwebolder, Klipper 4; Touwbaan 1; 3363 WB Sliedrecht
 Andrea van Mourik
Griendweg 16-L; 4208 AA Gorinchem
 Henk van Meteren
Willem de Zwijgerweg 72D; 4191 WG Geldermalsen
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Uit dankbaarheid
Graag willen we iedereen bedanken voor alle blijken van medeleven na
het overlijden van onze vader en opa. Zowel de kaarten, mail,
telefoontjes als de persoonlijke contacten hebben ons goed gedaan.
Wij mogen verder gaan in de zekerheid dat vader is thuisgehaald.
Marleen en Alex Ruitenburg

VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 29 november
1e collecte
€ 125,20
2e collecte
€ 121,00
Uitgangscollecte
€ 123,50

Deelgenoten
Kerkrentmeesters
Onderhoudsfonds

Zondag 6 december
1e collecte
€ 122,25
2e collecte
€ 126,05
Uitgangscollecte
€ 128,50

Diaconie
Kerkrentmeesters
Pastoraat & prediking

Ontvangen via:
Ouderling Jilis van Kuilenburg € 15,- + € 10,- voor het kerkblad + € 10,voor de kerk.
Mw. Adrie van Kuilenburg € 20,- voor de dankstond.
Mw. Amanda de Bruin € 10,-.
Ouderling Alex Ruitenburg en bezoekbroeder H. de Bruijn € 10,- voor
de kerk.
Dhr. A. de Vree € 10,- voor het kerkblad.
Pastoraal werker J. Hogenhout € 20,- + € 10,- voor de kerk + € 20,=
voor het kerkblad.
Voor al deze giften heel hartelijk dank!
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Collecte 1e Kerstdag
Noodhulp vluchtelingen in de regio Syrië, Irak en Jordanië
Door het toenemende geweld in Syrië is er steeds meer schade aan
publieke voorzieningen ontstaan, en daardoor is er ook een ander soort
hulp nodig. Op veel plaatsen is het improviseren om de
watervoorziening, de riolering en de vuilophaaldienst draaiende te
houden. Terwijl deze diensten op andere plaatsen helemaal niet meer
functioneren. Er is ook een gebrek aan medicijnen en de
gezondheidszorg is in hevige mate door het conflict getroffen. Zo is
maar liefst 57 procent van de ziekenhuizen beschadigd, en driekwart
van deze ziekenhuizen is gesloten.
Binnen Syrië zelf zijn volgens schattingen van de Verenigde Naties
4,25 miljoen mensen op de vlucht. De hulp bestaat ook uit het uitdelen
van huishoudelijke artikelen. Veel van de ontheemde families die naar
een andere plaats in Syrië zijn gevlucht, hebben maar heel weinig van
hun huishoudspullen mee kunnen nemen.
Met de bijdrage van Kerk in Actie worden families voorzien van een
standaardpakket voor de huishouding, zoals keukengerei en
beddengoed. Gezinnen met één ouder, met één of meer gehandicapten
of gewonden, ouden-van-dagen of met meer dan vijf kinderen hebben
als eersten een pakket gekregen. Lokale leiders zijn betrokken bij het
vaststellen van wie wel en niet in aanmerking komt voor zo’n pakket.
Kerk in Actie steunt onderwijs dat bij mensen thuis wordt gegeven en
betaalt schoolgeld voor mensen die hun baan kwijt zijn.
In Libanon en Jordanië zijn vrijwel alle vluchtelingen geheel afhankelijk
van hulp. Alleen de rijkere vluchtelingen onder hen kunnen zelf
rondkomen. In deze buurlanden neemt het aantal vluchtelingen zo sterk
toe dat de vluchtelingenkampen die er zijn overbevolkt raken.
In samenwerking met Finn Church Aid (FCA) kan Kerk in Actie in
Jordanië de vluchtelingen in de kampen activiteiten aanbieden voor de
jeugd en activiteiten op het gebied van onderwijs en psychische
gezondheid.
In Libanon en Jordanië worden de activiteiten op het gebied van
gezondheidszorg, het uitdelen van baby- en voedselpakketten
voorgezet. De vluchtelingen zullen meer verantwoordelijkheid krijgen bij
de inrichting van de vluchtelingenkampen. Daarnaast krijgen ze het
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aanbod om aan hun hulpverlening bij te dragen en daarvoor betaald te
krijgen.
De partnerorganisaties van Kerk in Actie in Libanon, Jordanië en Syrië
hebben een neutrale en vrij onafhankelijke positie kunnen innemen en
behouden ten opzichte van de diverse partijen die elkaar nu bestrijden.
Dankzij deze positie hebben ze de ruimte om de hulpverlening volgens
internationale humanitaire standaarden uit te voeren. Dat betekent:
zonder hun onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid op te
geven.
Bloemengroet
De bloemen gingen in de afgelopen periode met groeten namens onze
gemeente naar;
5 december Mevr. D.G. van Arkel-Overheul,
Zworrelstraat 29
12 december Mevr. Joke Blom, Achterweg 84

Kerstkrant 2015
In de hal van de kerk ligt weer de Kerstkrant, een uitgave van de PKN.
Iedereen is vrij een exemplaar mee te nemen. Het thema is dit jaar
'Goede Buren'.
Beroep pastoraal-werker kandidaat Hogenhout
Zoals bekend heeft onze pastoraal-werker, kandidaat Hogenhout een
beroep ontvangen van de Hervormde Gemeenten Meteren en Est.
Afgelopen week heeft Hogenhout dat beroep aan mogen nemen. We
wensen hem ook vanaf deze plaats Gods zegen toe bij het werk dat hij
straks in Meteren en in Est mag gaan verrichten.
Uiteraard heeft het aannemen van het beroep ook gevolgen voor onze
gemeente. Welke dat precies zijn en wanneer die ingaan, is op dit
moment nog niet bekend. Zodra dat wel het geval is, wordt u daarover
geïnformeerd.
Nagiften Kerkbalans
Voor de Actie Kerkbalans is de laatste tijd nagekomen:
1 x € 5,00 extra gift; 2 x € 12,50 extra gift;
1 x € 450,00 nieuwe gift
Allen hartelijk dank!
De tussenstand Kerkbalans 2015 is nu € 63.875,24.
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Kerststerrenactie op 11 december
De vrijdag 11 december gehouden
kerststerrenactie
kende
een
uitstekend verloop, mede dankzij de
inzet
van
een
grote
groep
vrijwilligers. Al in de loop van
vrijdagmiddag waren nagenoeg alle
kerststerren aan de man of vrouw
gebracht. De opbrengst was maar
liefst € 1.753,48.
Alle
organisatoren,
verkopers,
chauffeurs en uiteraard kopers: heel
hartelijk bedankt.

Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.
Datum
23-12
29-12
30-12
01-01

Naam
J. Punt
H. Schram-Bones
M. van Akooy-van Helten
H. de Kock-Geutselaar

Leeftijd Adres
88
Peperstraat 2
85
Zorgcentrum Avondlicht
89
Zorgcentrum Avondlicht
88
Zorgcentrum Avondlicht

Behoefte aan contact of bezoek?
In verband met de ziekte van ds. Broekman, willen we iedereen die
behoefte heeft aan bezoek of contact met de kerk (of die weet dat
iemand anders dat heeft), vragen dat voorlopig te melden bij:
- ouderling J. van Kuilenburg: 0418-581267
- of bij scriba D. de Joode: 0183-637092
- of bij de wijkouderling of bij een ander kerkenraadslid.
- mailen kan ook: pastoraat@nhkherwijnen.nl
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Op de hoogte/meeleven
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede
en in minder goede tijden. Dus:
Gaat u verhuizen?
Laat het ons even weten.
Trouwplannen?
We stellen een bericht erg op prijs
Een geboorte?
Stuur ook ons een kaartje
Verdriet of verlies?
Ook dan leven we graag met u mee.
U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de scriba:
info@nhkherwijnen.nl of bel 0183- 637 092
Bezoekbroeder
De kerkenraad meldt met dankbaarheid dat de heer Henk van Mourik
(Berkenlaan 8) bereid is gevonden bezoekbroeder te worden. Hij hoopt
dus mee te gaan draaien in het huisbezoek, vooral aan de zijde van
ouderling Hijkoop.
Van Mourik heeft inmiddels tegenover het moderamen van de
kerkenraad de belofte van geheimhouding afgelegd. Iedereen mag er
daarmee van verzekerd zijn dat alle dingen die hem vertrouwelijk ter
ore komen, ook vertrouwelijk blijven. Kerkenraadsleden hebben die
belofte al gedaan toen ze werden (her)bevestigd in hun ambt.
We wensen Henk van Mourik Gods zegen toe bij het werk in de
gemeente.
Nu Henk van Mourik bezoekbroeder is geworden, gaat Mettien van
Mourik ermee stoppen. Wellicht dat hij nog wel wat afspraken maakt of
blijft maken. We willen hem ook vanaf deze plaats hartelijk danken voor
zijn inzet de afgelopen jaren als bezoekbroeder.
Eindejaar collecte
Tegelijkertijd
of
ongeveer
tegelijkertijd met dit kerkblad
ontvangt u ook de jaarlijkse
enveloppe voor de eindejaar
collecte. We bevelen de
collecte, waarvan de opbrengst
is bestemd voor de eigen
gemeente, van harte bij u
aanbevolen.
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Catechisatie: de tijden
Nog even de dagen en tijden voor de catechisatie:
dinsdag
van 17.00-17.45 uur
of
woensdag
van 18.30 - 19.15 uur
Kun je de ene keer wel en de andere keer niet?
De keren dat je wel kunt, ben je van harte welkom!
Neem ook gerust contact op met iemand van de kerkenraad of met
kandidaat Hogenhout (jhogenhout1976@kpnmail.nl).
Subsidie Vervoornstichting
Nadat we recent in het kerkblad nog uit mochten leggen hoe we de gift
van de Vervoornstichting voor led-verlichting in de kerk hebben
besteed, mogen we nu melden dat de Vervoornstichting opnieuw een
subsidie beschikbaar heeft gesteld voor duurzame verlichting. Ditmaal
gaat het om een bedrag van 1.250 euro, om ook de verlichting in het
kerkelijk centrum duurzaam te maken. Dankzij de bijdrage van de
Vervoornstichting kunnen we de aanschaf in één keer afschrijven,
waardoor de voordelen van deze energiezuinige verlichting ingaan op
het moment dat de lampen zijn geplaatst. We hopen binnenkort met de
(voorbereidende) werkzaamheden aan de slag te gaan.
Ook vanaf deze plaats willen we de Vervoornstichting heel hartelijk
bedanken voor de bijdrage!
ACTIVITEITEN
Kerkbalans 2015; toezegging al overgemaakt?
De kerkrentmeesters zijn bezig met de afronding van de Actie
Kerkbalans 2015. Daaruit bleek dat nog niet iedereen zijn of haar
toezegging van eerder dit jaar had overgemaakt, om wat voor reden
dan ook. Daarover zijn vorige week herinneringsbrieven gestuurd.
Uiteraard kan het zijn dat de betaling en de brief elkaar net passeren,
dat de bijdrage naar een ander rekeningnummer is overgemaakt (bv de
diaconie), of dat wij als kerkrentmeesters een betaling over het hoofd
hebben gezien. Neem ons dan de herinneringsbrief vooral niet kwalijk.
We doen het uiteindelijk voor het financieel gezond houden van onze
kerkelijke gemeente.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Bankrekeningnummers z.o.z.
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De banknummers zijn:
Rabobank NL42 RABO 03280 00531 of
ING NL10 INGB 0000 950925
Graag steeds onder vermelding van Kerkbalans 2015
Hartelijk dank voor uw medewerking

Oppas van de kerken: Verhuizing!
De locatie van de oppasdienst van de kerken is
per 20 december niet meer in het gebouwtje van
Herovientje aan de Kolstraat, maar verhuist met
de kinderopvang mee, naar de O.B.S. De
Spiegelhof aan de Achterweg. Dit is een tijdelijke
oplossing voor ongeveer 1,5 jaar i.v.m. de bouw
van de Brede School in Herwijnen.
Dus u kunt op zondag 20 december uw kind aan
de
Achterweg
10,
naast
de
oude
brandweerkazerne, brengen.
Het oppasrooster en de overige onderdelen blijven hetzelfde. Wanneer
u het plein oploopt, ziet u in het midden de hoofdingang, deze moet u
niet ingaan, u moet de kleine rode deur links nemen om uw kind te
brengen. Voor vragen bel gerust: Netty Pippel (0418-641678).
(Let op: Vrijdag 1 januari is er géén kinderoppas!)
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Afscheidsavond Ds. en Mw. J. Broekman
Graag willen we u van harte uitnodigen voor de
afscheidsavond van Ds. en Mw. J. Broekman op
D.V. maandag 28 december 2015.
Aangezien er tijdens de afscheidsdienst (D.V. zondag 3 januari 2016) al
vele genodigden zullen zijn, wordt u deze maandagavond als
gemeentelid hartelijk uitgenodigd om persoonlijk afscheid te nemen van
ds. J. Broekman en zijn vrouw.
De avond wordt gehouden in dorpshuis De Poort in Herwijnen, aanvang
19.30 uur. Deze avond zal een informeel karakter hebben en duurt tot
21.00 uur.
Graag willen we namens de gemeente ds. Broekman
een cadeau ter herinnering aan onze gemeente
overhandigen.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL 17 FVLB 0635815214 t.n.v. Fonds Christelijke
belangen o.v.v. cadeau afscheid ds. Broekman.
Tevens is er gelegenheid om in de kerk uw bijdrage te deponeren in de
bestelbus van de collectebonnen, in de hal naast de deur. Uiteraard kunt
u ook aan een bezoekbroeder, kerkenraadslid of lid van de commissie
uw bijdrage afgeven.
We hopen dat we een mooi cadeau kunnen overhandigen.
Na afloop van de afscheidsavond willen we aan ds. Broekman ook een
afscheidsboek overhandigen. Wanneer u hier een bijdrage aan wilt
leveren kunt u een persoonlijk blad maken (A4 formaat – grote
multomap). U kunt dit voor 28 december of tijdens de afscheidsreceptie
overhandigen aan één van onderstaande commissieleden.
Voor verdere informatie, vragen en/of reacties verwijzen we u naar één
van de commissieleden.
Dirk van Arkel
Dik de Joode
Willy van Arkel
Dicky de Fockert
Amanda de Bruin

58 2269
0183 637092
06 52411845
58 1992
58 2153

dirkarkel@live.nl
ddejoode@planet.nl
willyvanarendonk@hotmail.com
g.de.fockert@kpnmail.nl
amandadebruin@upcmail.nl

Wilt u voor deze avond graag gehaald en thuisgebracht worden dan
kunt u contact opnemen met één van hier genoemde diakenen;
D. de Bruin, 0418 584010, A. van der Meijden, 0418 582214 of
J.W. Boogert, 0418 842576.
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Vrij verhaal – Zullen we Jozef en Maria spelen?
Zullen we Jozef en Maria spelen?, zegt Jantina tegen Vincent. Alweer,
zegt Vincent, ik vind dat niks aan, dat is voor meisjes en niet voor
jongens. Nou dan speel ik het wel alleen, zegt Jantina. Ze pakt haar
babypop en stopt het onder haar trui. Daarna pakt ze een beer en zegt:
Ezel kom we gaan naar Bethlehem, ze willen de mensen tellen. Wat
een vreselijk flauw spel, zegt Vincent, ten eerste is dat een beer en
geen ezel en ten tweede kan die beer niks horen. Nee dat is waar,
maar waar haal ik dan een horende ezel vandaan?, vraagt Jantina.
Misschien moet je vragen of Stef mee wil doen, zegt Vincent. Dat is een
goed idee, ik ga Stef halen. Jantina rent naar de woonkamer waar haar
broertje Stef aan het spelen is en zegt: Stef, Stef, doe je mee? Wij
spelen Jozef en Maria en de ezel, wij gaan een hele verre reis maken
naar Bethlehem. Dat lijkt me wel leuk, zegt Stef, hij springt van de bank
en loopt naar de deur. Maar eh… wat moet ik zijn? Jij moet ezel zijn,
zegt Jantina spontaan. Ezel?, zegt Stef, dat vind ik niet leuk, ik wil Jozef
zijn anders doe ik niet mee. Dan ben jij Jozef, zegt Jantina, ook goed.
Kom maar mee.
Ze lopen samen naar boven. Stef wil Jozef zijn anders doet hij niet
mee, zegt Jantina tegen Vincent. Maar ik wil Jozef zijn, roept Vincent
boos. Dat gaat niet, zegt Jantina, jij moet de ezel zijn. Ik speel geen
ezel, mompelt Vincent, dan ben ik nog liever Maria. Stef en Jantina
moeten er vreselijk om lachen. Oké jij mag Maria zijn, zegt Jantina, ik
vind het best, dan ben ik wel de ezel. Ze gaat op haar handen en
knieën zitten en begint wat te hinniken. Een ezel hinnikt niet, roept
Vincent boos, een ezel balkt. Oh ja natuurlijk, Jantina begint luid te
balken: Ia ia ia. Vincent bedenkt zich geen seconde en klimt op de rug
van Jantina en roept: Vooruit, vooruit, naar Bethlehem. Jantina begint
te kruipen, maar ineens begint Stef te roepen, ho eens even, hoeft
Jozef niet mee? Jozef moet ook geteld worden hoor. Jozef pakt de ezel
bij haar haren en trekt haar mee. Au au, roept Jantina, dat doet pijn, dat
mag je niet doen. Verschrikt kijkt Stef naar Jantina, sorry, zegt hij, laten
we maar snel verdergaan want het is een lange reis. Gelukkig zijn ze
snel in Bethlehem, ze staan nu voor de deur van de woonkamer en
kloppen aan. Vader is net thuisgekomen van zijn werk, hij doet de deur
open en kijkt verwonderd naar de kinderen. Wat gebeurd hier?, vraagt
hij verbaasd. Niks hoor, zegt Stef. Snel gaat hij verder met het spel en
roept: Dag meneer, heeft u een plaatsje voor mijn vrouw om te slapen?
Jij hebt helemaal geen vrouw, zegt vader lachend. We doen nep, zegt
Stef boos, we spelen Jozef en Maria en geef ons nu maar een plekje
om te slapen, want het wordt al donker en Maria moet een kindje
krijgen. Vader kijkt geschrokken: Oh natuurlijk, zegt hij, dan ben ik de
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herbergier. Maak dat jullie wegkomen ik heb geen plekje voor de nacht,
hier is geen bed voor Maria.
Nou zeg, roept Maria boos, waar moet ik dan mijn kindje krijgen? Boven
op de zolder, zegt de Herbergier, ga daar maar heen. Maar daar is het
zo’n zootje, zegt de Ezel. Ja inderdaad, daar is het een enorme troep
omdat jullie niet hebben opgeruimd, zegt vader boos, dus ga daar maar
heen en ruim gelijk op. Pfft, papa bederft ons hele mooie spel, zegt
Jantina. Stampend loopt ze de trap op en Jozef en Maria lopen achter
haar aan. Ze gaan naar de zolder en tussen alle rommel haalt Vincent
de babypop onder zijn trui vandaan. Kijk eens, zegt hij tegen Jantina,
het kindje Jezus is geboren. Vertel je dat aan een ezel?, vraagt Stef
verontwaardigd, ik ben jouw man, ik ben Jozef, dat moet je aan mij
vertellen. Nee hoor, zegt Vincent boos, het verhaal van het kindje Jezus
moet je aan iedereen vertellen die je tegenkomt, dus ook aan de ezel.
Ezels kunnen niks horen en ook niet praten, zegt Stef boos. Nou deze
ezel toevallig wel, moppert Jantina en ik vind het verhaal van het kindje
Jezus erg mooi, ik wil het elke dag wel horen. Dat is waar, zegt Stef, het
is een prachtig verhaal. Ineens horen ze papa roepen: Jantina, Vincent,
Stef, beneden komen.. eten. Kom Maria we moeten gaan, zegt Stef
snel tegen Vincent, we moeten vluchten voordat de boze Koning
Herodes het kindje vindt, kom ezel jij moet ook mee. Ze rennen naar
beneden en even later zitten ze heerlijk te eten. Het spel zijn ze
vergeten, maar het verhaal van het kindje Jezus vergeten ze nooit.
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AGENDA
Donderdag 17 dec:
Maandag 28 dec:
Zondag 3 jan:
Woensdag 13 jan:
Maandag 14 mrt:

19:30u
19:30u

Kerstdienst ZC Avondlicht
Afscheidsreceptie ds. en mw.
Broekman
14:30u
Afscheidsdienst ds. Broekman
18:30u
Uitzending kerktelefoon
Gezamenlijke ontmoetingsavond Woord & Daad

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 4
januari 2016 vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet, Berkenlaan 2
email: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata zijn:
18 jan:
voor 2 weken
01 feb:
voor 2 weken
15 feb:
voor 2 weken
29 feb:
voor 2 weken
14 mrt:
voor 3 weken
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