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Kerst 2021 
Als we er niet van overtuigd waren dat Jezus, voor ons op aarde is gekomen, kunnen we in deze 
tijd overvallen worden door moedeloosheid. Maar juist in deze Kersttijd staan we stil bij de 
geboorte van Jezus, door God gezonden, om licht en leven te brengen. Dat geeft hoop op 
toekomst en vertrouwen in de mensen om ons heen. Daarom staat onze Kerstviering ook in het 
teken van dat Licht en hopen we het, zoals de kinderen zingen tijdens de viering. ook uit te 
dragen.  
                        Licht. Licht. Licht. Licht. Licht.     
                 . 
                        Pak het op en neem het mee. 
                        Ga ervoor en geef het door.  
                        Zo wordt licht een stralenzee.  
                        Een stralenzee van vrede. 
 
Goed Kerstdagen met elkaar en een lichtvol 
2022!! 

 
 

Kerstviering 
Morgenavond is het zo ver, dan vieren we het Kerstfeest. Niet fysiek, maar online. Met alle 
kinderen en leerkrachten is deze viering voorbereid. Meester Joris heeft alle korte opnames aan 
elkaar geplakt tot een mooie Kerstviering. Deze zal online, via YouTube, te zien zijn. Morgen, 
donderdagavond, om 19:00 gaat de kerstviering online via de onderstaande link. We kunnen 
dan allemaal tegelijkertijd  kijken naar de kerstviering. Zo hebben we toch een beetje het gevoel 
van samenzijn!  
Vandaag heeft elk gezin een pakketje gekregen met daarbij ook een kaars. Wellicht een mooi 
idee tijdens de viering de kaars te laten branden. Na de viering is er dan tijd voor wat lekkers, 
zoals we ook altijd na het Kerstfeest in de kerk doen! Voor de andere gezinsleden is er ook een 
lekker kransje. Geniet met elkaar! 
De viering blijft tot en met Tweede Kerstdag beschikbaar om te bekijken. De link kunt u 
natuurlijk delen met opa’s en oma’s.  
Graag ‘zien’ we iedereen morgenavond om 19:00 uur op YouTube. 
Link naar de kerstviering : https://youtu.be/Vxh3s7-wKj0  
 
De liturgie van deze viering vindt u in de andere bijlage.  

https://youtu.be/Vxh3s7-wKj0


 

Wel en wee 
Kerstfeest is een feest van licht. Binnen onze Regenbooggemeenschap zijn er grote en kleine 
mensen, waarvoor dat licht door allerlei moeilijkheden, onzekerheid en verdriet niet stralend 
zichtbaar is. We leven mee en bidden om Gods onmisbare nabijheid. 

 

Jarig 
 
A.s. zaterdag, 1e Kerstdag, is Noaz jarig. Volgende week vieren Jesayah, 
Jurre en juf Annet hun verjaardag en in het nieuwe jaar zijn juf Willianne, 
Janneke en Malakhai jarig. Allemaal alvast van harte gefeliciteerd en een 
heel fijne dag gewenst!  

 

Vakantie en daarna ….. 
Tot en met zondag 9 januari hebben we officieel Kerstvakantie. De lockdownperiode is dan nog 
niet voorbij, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat we op maandag 10 januari weer gewoon 
naar school kunnen gaan. Op 3 januari wordt hierover meer bekend. We houden u tijdig van de 
ontwikkelingen op de hoogte. 

 
Goede dagen met elkaar, namens het team,  
Betty Lok-Zelhorst (directeur) 


