
Rondom de Grote Kerk  
 
Ik vond het ontroerend om op startzondag te zien hoe jong en oud samen aan een lange tafel 
zaten om het kleed te versieren. Er werd tijdens het kleuren mee geneuried met de groep die 
met Arjen aan het orgel bekende liederen zong. De bloemen uit ieders tuin waren inmiddels 
mooi geschikt. Dit was voor mij even het koninkrijk op aarde: mensen in vrede die creatief 
bezig zijn, leven zoals het bedoeld is.   

  
Ook tijdens de huiskamergesprekken hadden we mooie ontmoetingen van hart tot hart. 
Tijdens de voorbereiding van de oogstdienst heb ik de leden van de 25+ groep weer beter 
leren kennen.Het was fijn om de dienst met hun inbreng te houden.  Mooi ook dat het kinder- 
en jeugdkoor traditiegetrouw meewerkte en hielp om het fruit binnen te dragen. Ze zijn nu 
weer kerstliederen aan het oefenen voor de kinderkerstnacht op 24 december om 19.00u. Ken 
je nog kinderen tussen 5 en 15 jaar die dat misschien ook leuk vinden? Vertel dat ze welkom 
zijn om elke week op maandag van 18.45-19.30 (jeugdkoor tot 20.00u) mee te oefenen. 
Mijn eerste MEVO bazar was erg gezellig. Ik had leuke gesprekken van achter de kraam met 
christelijke lectuur en ik heb samen met Dorothee veel mooie boeken goed kunnen verkopen.  
Ik ben blij met de 22 aanmeldingen voor het kloosterweekend van 20-22 januari. We gaan in 
twee groepen. We hebben gereserveerd in de Abdij van Egmond (broeders) en de Onze Lieve 
Vrouwe Abdij in Oosterhout (zusters). Er is op het moment dat ik dit schrijft nog één kamer 
vrij en wie zich daarna aanmeldt komt op de reservelijst.   
Graag attendeer ik jullie dit keer op de website van de PKN. Daarin vind je niet alleen 
informatie over de organisatie van onze kerk, maar bijvoorbeeld ook nieuws, nieuwe 
uitgaven, ideeën voor jeugdwerk of inspirerende plaatselijke initiatieven.   
Ik hoop jullie de komende maanden vaak in de kerk te ontmoeten, er zijn veel bijzondere 
diensten in voorbereiding. Voor wie aan huis gebonden zijn is er gelukkig een livestream 
tijdens de gedachtenisdienst, de cantatedienst en het jubileum van Hans Jansen (6 en 13 
november en 4 december).  
Met een hartelijke groet,   
Ds. Anje de Kuiper 
 


