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Diensten
D.V. zondag 20 december 2020
09.30 uur drs. G.A. van Ginkel te Maartensdijk
15.00 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.Doop)
D.V. vrijdag 25 december 2020
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten
D.V. zaterdag 26 december 2020
09.30 uur ds. M. van Kooten
D.V. zondag 27 december 2020
09.30 uur ds. R. Veldman te Nunspeet
15.00 uur ds. M.C. Schreur te Harskamp
D.V. donderdag 31 december 2020
19.30 uur ds. M. van Kooten

D.V. vrijdag 1 januari 2021
09.30 uur ds. M.van Kooten
D.V.zondag 3 januari 2021
09.30 uur ds. J.N. Zuiderduijn te Oosterwolde
15.00 uur ds. J.N. Zuiderduijn
Collecten
Zondag 20 december
1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Kerk (extra collecte)
Vrijdag 25 december (1e kerstdag)
1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Diaconie: Woord en Daad (extra collecte)
Zaterdag 26 december (2e kerstdag)
1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Diaconie: Woord en Daad (extra collecte)
Zondag 27 december
1.Diaconie
2.Instandhouding predikantsplaats
3 Kerk (extra collecte)
Donderdag 31 december (oudjaarsdag)
1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Kerk (extra collecte)
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Vrijdag 1 januari
1.Diaconie
2.Kerk
3.Instandhouding predikantsplaats (extra collecte)
Zondag 3 januari
1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Kerk (extra collecte)
Van harte aanbevolen
Kerkdiensten
Hieronder het overzicht van de indeling van de komende kerkdiensten. Vanaf komende zondag zingen
we de psalmen weer op ingetogen wijze:
zondag 20 dec: L-Z (ochtend), A-K (middag)
vrijdag 25 dec: A-K (ochtend), L-Z (middag)
zaterdag 26 dec: L-Z (ochtend)
zondag 27 dec: A-K (ochtend), L-Z (middag)
donderdag 31 dec: A-K (avond)
vrijdag 1 jan: L-Z (ochtend)
zondag 3 jan: L-Z (ochtend), A-K (middag)
zondag 10 jan: A-K (ochtend), L-Z (middag)
Kinderoppas
I.v.m. de lockdown is er t/m zondag 17 januari geen
oppas.
Hartelijke groeten,
Erica Koetsier en Teunie Bossenbroek
Catechisaties
De komende twee weken zal er geen catechisatie
worden gegeven. Op D.V. 4 januari en 8 januari hopen we de catechisanten weer te ontmoeten. De
leerstof voor dan is als volgt:
De eerste maandagavondgroep moet leren de twaalf
artikelen en maken de vragen en opdrachten op
blz.49 van LotL 1a.
De tweede groep moet leren Openbaring 4:11 en
maken de vragen en opdrachten op blz.64 van LotL
2a.
De derde groep moet leren vraag en antwoord 44
van de Heidelberger catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.77 van LotL 3b
De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 44 van
Hellenbroek over de rechtvaardigmaking en maken
de vragen en opdrachten op blz.16 en 17.
Kerstviering zondagsschool Abia
De Kerstviering van de zondagsschool zal plaatsvinden op D.V. zondag 20 december na de ochtenddienst. Alle kinderen van harte welkom! Na kerktijd

verzamelen we eerst in ’t Kerkerf om vervolgens
gezamenlijk de kerk binnen te gaan.
Er zal een collecte worden gehouden voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholenbond. Dit jaar is het
voor een project van de ZHHK onder de actienaam
‘Lees je Bijbel’. Kinderbijbels voor Malawi. Van harte
aanbevolen.
Alle ouders en belangstellenden kunnen de viering
live meekijken op kerkdienstgemist.nl. Er ligt op
zondag 13 en 20 december een programma voor u
klaar bij de uitgang van de kerk. Bij de kerktelefoonluisteraars wordt er een programma bezorgd.
Na de viering (ongeveer 12.00 u) gaan de kinderen
nog even terug naar ’t Kerkerf om hun boek en zakje
op te halen.
Nagekomen bericht van de zondagsschool
Per abuis staat op de voorkant van het kerstprogramma afgedrukt dat de kerstviering plaatsvindt op
25 december. Dit moet zijn, zoals aangekondigd in de
kerk en in de kerkbode, a.s. zondag 20 december
Vrouwenvereninging in het nieuwe jaar….
Hopelijk kan het weer. Aan de beurt is bijb.st.4.
De tijden zijn nog als vanouds. Inloop half 8.
Een kopje koffie. Daarna beginnen we om kwart voor
8. Allemaal heel hartelijk welkom. We proberen het
coronaproof. Laat u dan verders niet afschrikken. O
ja, de datum nog… 6 Januari.!!
Met een vriendelijke groet van het bestuur.
Ambtsjubileum
Op D.V. 26 december hoopt onze predikant te gedenken dat hij 30 jaar in het ambt staat. Van harte
willen wij hem Gods zegen toewensen bij dit jubileum en bidden dat de Heere hem nog tot een rijke
zegen wil stellen in het midden van de gemeente. In
deze COVID-crisis is het een uitdaging om de kudde
te weiden, zoals hij dat graag zou willen. Het vraagt
voortdurend aanpassingen. Maar dan mogen we
dankbaar zijn dat het werk, met alle beperkingen,
toch nog grotendeels door mag gaan. Dat het mag
wezen: “Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende
van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.” (Hand. 28:31)
De kerkenraad
Kerstzangavond mannenkoor Con Amore
De traditionele kerstzangavond van jongerenkoor
Elad met mannenkoor Con Amore kan helaas niet
plaatsvinden. In plaats daarvan kunt u luisteren naar
eerder opgenomen kerstliederen, die we DV 24 de-
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cember a.s. van 19.00u - 20.00u willen afspelen voor
de kerktelefoon. De opening, een korte meditatie en
de sluiting zal verzorgt worden door dhr. Stobbelaar.
De uitzending is te beluisteren via de kerktelefoon en
de website van de HHK Elspeet. Onze wens is dat op
deze manier het Kerstevangelie tot eeuwige zegen
mag zijn.
Hartelijke groet, bestuur Con Amore
Rooster bibliotheek Tolle Lege
Hieronder het rooster voor de bibliotheek voor het
1e kwartaal van 2021. Dit alles afhankelijk van de
maatregelen van de overheid. Als de openbare bibliotheken dicht gaan, volgen wij dat besluit ook op.
Groep 1 Apperloo tot en met Brink:
- Van 9 tot 10 uur op 9 en 23 januari
- Van 10 tot 11 uur op 6 en 20 februari
- Van 11 tot 12 uur op 6 en 20 maart
Groep 2 Broek tot en met Guliker:
- Van 10 tot 11 uur op 9 en 23 januari
- Van 11 tot 12 uur op 6 en 20 februari
- Van 9 tot 10 uur op 6 en 20 maart
Groep 3 Hardenberg tot en met Koster:
- Van 11 tot 12 uur op 9 en 23 januari
- Van 9 tot 10 uur op 6 en 20 februari
- Van 10 tot 11 uur op 6 en 20 maart
Groep 4 Kroes tot en met Ouwendorp:
- Van 9 tot 10 uur op 2 en 16 januari
- Van 10 tot 11 uur op 30 januari en 13 februari
- Van 11 tot 12 uur op 27 februari en 13 en 27 maart
Groep 5 Pieters tot en met Slot:
- Van 10 tot 11 uur op 2 en 16 januari
- Van 11 tot 12 uur op 30 januari en 13 februari
- Van 9 tot 10 uur op 27 februari en 13 en 27 maart
Groep 6 Smit tot en met Zwaan:
- Van 11 tot 12 uur op 2 en 16 januari
- Van 9 tot 10 uur op 30 januari en 13 februari
- Van 10 tot 11 uur op 27 februari en 13 en 27 maart
Bijbelse ambten en beroepen (VII)
Bakkers hebben het in de decembermaand erg druk.
Het lust mij niet om een tirade te houden tegen pepernoten en amandelstaven rondom Sinterklaas,
oliebollen en appelflappen rond de jaarwisseling en
kerstbrood, -koekjes, -banket en wat baksel ook
meer. Daar vind ik het allemaal veel te lekker voor.
Wel staat de naam Kerst=Christus me altijd tegen bij
het benoemen van bepaalde bakkerswaren. Kerst
dient niet te ontaarden in een (vr)eetfeest maar
diene tot verzadiging van hongerigen in het Broodhuis zoals de betekenis van Bethlehem eigenlijk is. In
de voederbak, de kribbe, ligt het Brood des levens.

Laat daarom vooral het woord van God dat in deze
dagen zo vaak open gaat het zielsbanket mogen zijn.
De Middelburgse predikant Jacob Willemsen gaf in
1704 een gedichtenbundel uit met de tiel ‘Sions
zielsbanketten’. Uiteraard bedoelde hij daarmee niet
zijn dichtkunst als wel wat hij in zijn gedichten wilde
doen, wijzen op de dierbaarheid van Christus.
In Israel hield men vanouds het bakken van brood en
koek voor zichzelf als huisnijverheid. Hoewel de Israelieten meestal zelf hun brood en koek bakten kende
men wel terdege het ambacht van bakker. De eerste
die genoemd wordt is de bakker in Egypte die samen
met de schenker in de gevangenis zat (Genesis 40 en
41). Beiden zaten zij te somberen over een droom
die ze kregen. Jozef die in de gevangenis bevorderd
was tot verzorger van de medegevangenen hielp hen
uit de droom. Die was voor de schenker verblijdend
maar voor de bakker verschrikkelijk. Hij zou vrij komen maar vervolgens opgehangen worden. In de
allegorie is men hierdoor tot de wonderlijkste uitspraken gekomen. Dr.A.H.de Hartog noemde ooit in
de Westerkerk te Amsterdam de schenker symbool
van naastenliefde maar de knijdende bakker teken
van zelfzucht omdat hij voortdurend naar zichzelf toe
graaide. Hij eindigde de preek met: ‘O God, hang alle
bakkers op!’ Het regende protesten van de Amsterdamse bakkers maar ook de kerkenraad was niet blij
met deze vorm van exegese. De farao wekt eerder de
indruk willekeurig te handelen met zijn personeel.
Trouwens zo vol naastenliefde was de schenker ook
niet want hij vergat zijn weldoener Jozef maar niet
minder de grote Weldoener waar Jozef van had opgegeven.
In Hosea 7 wordt eveneens van een bakker gesproken. Het betreft daar een vergelijking van Israel met
een bakker die slaapt terwijl hij zijn bakoven verhit
heeft. De bedoeling van die vergelijking is dat men zo
verhit is in afgoderij en zodoende een hete bakoven
gelijkt. Men slaapt alsof er geen vuiltje aan de lucht is
en bedenkt niet dat de dag van het oordeel komt als
een brandende oven (Mal.4:1).
Verder worden baksters genoemd in 1 Samuel 8:13.
Samuel wijst er op dat wanneer Israel graag een
koning heeft deze de meisjes die thuis hun diensten
bewijzen op zal eisen als bakster aan het hof. Samuel
zag al aankomen dat ze dan ook te maken zouden
krijgen met de grillen van de vorst, zoals dat ook in
Egypte het geval was met de zojuist genoemde bakker.
In Jeremia 37:21 wordt tenslotte ook nog van bakkers gesproken. Jeremia zit in de gevangenis en
wordt dagelijks begiftigd met een bolletje brood uit
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de Bakkersstraat. Volgens taalgeleerden is het beter
om te vertalen ‘bakkerskwartier’. De bakkers in Jeruzalem waren blijkbaar gecentraliseerd in een en
dezelfde straat of wijk. Dit dagelijkse bolletje voor
Jeremia duurde totdat het brood op was vanwege
het feit dat de stad was omsingeld door de Babyloniers die Jereuzalem door uithongeren trachtten in
te nemen.
Hoewel het bakkersambacht een zeer eerzaam beroep is welks product nota bene ook nog genoemd
wordt in het gebed dat de Heere Jezus ons geleerd
heeft worden ze in de Bijbel alleen maar in negatieve
zin genoemd, op de bakkers van Jeruzalem na. Desondanks zijn er heel veel predikanten die de naam
Bakker dragen en ook die afkomstig zijn of waren uit
of werkten in de bakkerij.
Ooit schreef ik voor het Reformatorisch Dagblad een
vijftal artikelen over de relatie bakker en predikant.
Veel namen werden toen genoemd. Ik ben er van
overtuigd dat er ook lacunes in zijn. In ieder geval
kwam ik in alfabetische volgorde tot het volgende
lijstje:
Mijn Jaarsveldse plaatsgenoot ds.D.v.d.Berg (19242005) kwam niet uit een bakkerij maar huwde een
bakkersdochter. Tijdens de vakanties als predikant
placht hij zijn zwager in Lopik te assisteren met het
broodventen om zo weer onder zijn volk te zijn.
De Duitse opwekkingsprediker J.C.Blumhardt (18051880) werd geboren in een bakkerij te Stuttgart.
De Afgescheiden predikant G.de Braal (1833-1905)
werd grootgebracht in een bakkerij te Zierikzee. Dat
gold ook de predikant dr.A.W.Bronsveld (1839-1924),
zij het dat deze opgroeide in Harderwijk. Hoewel hij
tot de ethisch-irenische stroming gerekend moet
worden binnen de Hervormde kerk was hij desondanks zeer gebrand tegen de Rooms Katholieke kerk.
Hij zag daarin slechts een instituut in tot bevordering
van bijgeloof. Ds.Harmen Doornveld (1839-1923) was
bakker te IJlst voordat hij op gevorderde leeftijd van
tot het predikambt geroepen werd en van zijn 40e
tot zijn 80e levensjaar nog een tiental hervormde
gemeentes diende. Daaronder behoorde ook Staphorst alwaar hij de christelijke school oprichtte die
jaren later naar hem werd vernoemd.
De vader Wessel Gansfort (1419-1489) -die door
Luther gezien werd als de voorloper van de Reformatie- was bakker in Groningen. Een gedenksteen in de
stad geeft aan waar de woning heeft gestaan waar
hij het levenslicht zag.
Ds.H.van Gilst (1901-1966) die de Gereformeede
Gemeente hier ter plaatse heeft gediend en aan wie
een straatnaam is gewijd was bakkersknecht in Den

Haag. Tijdens de hongerwinter werd zijn broodkar
door hongerige Hagenaars leeggeplunderd.
Zowel ds.M.Goudriaan, als zijn inmmiddels overleden
broer J.Goudriaan (1945-2016) groeiden op in een
bakkerij. Ds.M.van Grieken die vele jaren in het
hoofdbestuur zat van de Gereformeerde Bond was
geboren in een bakkersgezin te Woerden.
Ds.K.Groeneveld die jarenlang Christelijk gereformeerd predikant in Antwerpen was kwam uit een
bakkerij te Werkendam.
Ds.C.Hegeman (1914-1981) was bakkersknecht toen
hij werd geroepen. Hij werd volgens de kerkhistorische veelschrijver J.Mastenbroek wel ‘het wittebroodje’ van Kersten genoemd.
Ds.J.J.Knap (1806-1865) die in de tijd van de Afscheiding desondanks de vaderlandse kerk trouw bleef
kwam uit een bakkersgezin.
Nicolaas de Jonge (1845-1898) die begon als hervormd predikant te Lexmond maar later evangelist
werd te Brussel werd ook al in een bakkerij geboren.
De Christelijke Gereformeerde ds.J.Jongeleen (18791961) was zelf bakker van beroep voordat hij predikant werd.
Johan van Oostveen (1904-2000) was weliswaar geen
predikant maar wel een gedreven evangelist uit de
vrije evangelische gemeente. Hij was een van de
oprichters van de Evangelische Omroep maar ook
afkomstig uit een bakkerij.
Caspar Olevianus (1536-1587) –medeschrijver van de
Heidelberger Catechismus- kwam eveneens uit een
bakkerij. Deze was gevestigd in het Duitse Trier.
Ds.R.Kok (1889-1980) was zelf bakker voordat hij
predikant werd. Van hem zou in zekere zin gezegd
kunnen worden dat hij theologisch geen zoete
broodjes bakte.
Ds.A.van Kooten (1872-1937), die opgroeide in
Montfoort en o.a. de hervormde gemeente Garderen
diende kwam uit een bakkerij. Van een familielid die
in Montfoort bakker was werd ooit van de kansel af
gezegd dat zijn krentebrood zo slecht was dat men
een fiets moest nemen om van de ene naar de andere krent te gaan. Ik dacht niet dat dit het geval was in
overdrachtelijke zin bij de prediking van Antoon van
Kooten. Zijn naamgenoot G.H.van Kooten (19092005) -geen familie van hem en mij- groeide eveneens op in een bakkerij, maar dan in Veenendaal.
De vrije predikant Jacobus van Leeuwen (1845-1913)
was een Aalsmeerse bakkerszoon.
Lucas Lindeboom (1845-1933) groeide op in een
bakkerij en graanhandel onder de rook van Zwolle.
Hij was na predikant geweest te zijn ook docent aan
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de theologische hogeschool te Kampen en oprichter
van de psychiatrische inrichting Veldwijk te Ermelo.
De vader van oefenaar Lambertus Myseras (16761740) was eveneens bakker. In Bergen op Zoom.
De omstreden Antonie van der Os (1722-1807) die in
Zwolle het ambt moest neerlegen groeide op in een
bakkerij te Zierikzee.
De vader van de bekende prof.dr.A.A. van Ruler
(1908-1970) ventte ook met brood. Zou hij daaraan
gedacht hebben toen hij in zijn ‘Waarom zou ik naar
de kerk gaan’ de opmerking plaatste: ‘Zoals men naar
de bakkerswinkel gaat om brood te halen, precies zo
gaat men naar de kerk om gevoed te worden tot het
eeuwige leven’.
Ook de vader van Wilhelmus Schortinghuis (17001750), de dominee van de ‘vijf nieten’ was bakker
van beroep.
Albert Schouwenberg (1789-1854) uit Zwolle was
bakker en handelaar in gist. Blijkbaar had hij dat ook
in zijn schoenen. Als oefenaar en predikant maakte
hij wel een tumulteuze gang door de afgescheiden
gemeenten.
De hoogbejaarde prof.dr.W. van ’t Spijker kwam uit
een Zwols bakkersgezin. Ds.D.C. van Stempvoort
(1866-1937) die predikant was in diverse kerkgenootschappen was aanvankelijk zelf bakker en handelaar in bakkersbenodigdheden.
Johannes Tetzel (1465-1519) de beruchte dominicaner monnik die met zijn aflaatzwendel de kas van
Rome spekte was bakkerszoon. Zelf was hij maar een
vreemde koekebakker. Desondanks heeft Luther,
toen Tetzel zelf met de Roomse clerus in conflict
kwam, deze oplichter geschreven dat hij voor hem
zou bidden.
De gereformeerd vrijgemaakte ds. C. Veenhof (19021983) was bakkerszoon. Willem Vermeer (18371929) was oefenaar in een afgescheiden gemeente
te Culemborg en Vianen waar later de Christelijke
Gereformeerde in die plaatsen uit voortkwam. Hij
was als jongeman logementhouder te Renswoude en
daarnaast commediant. Toen de Heere in zijn leven
kwam is hij abrupt mee gestopt en in een bakkerij
van zijn broer gaan werken. Ook ds.A.van Voorden is
afkomstig uit een bakkerij. De reveilpredikant Gerrit
Jan Vos Azn. (1836-1912) die Kuyper bij de doleantie
dwars zat was ooit bakker bij zijn oom Jan Severijn te
Harderwijk toen hij de roeping kreeg tot het wondere ambt.
Ds.A.K.Wallet, emeritus predikant van de Christelijke
Gereformeerde kerken verliet het bakkersvak om
zich te wijden aan de verkondiging van het levende

Brood. Klaas Wildeboer (1809-1842) de eerste afgescheiden voorganger te Rijssen was bakkerszoon.
Ds.Joh.van Welzen (1887-1973) diende een vrije oud
gereformeerde gemeente te Gouda. Ooit was hij
bakker van professie. Men oordeelde dat zijn boterletters beter waren dan zijn preken. Ik waag me niet
aan een oordeel.
De wieg van Ds.J.G.Woelderink (1886-1956) stond in
een bakkerij te Hasselt.
Predikanten met de naam Bakker zijn er ook in overvloed. Als eerste denken we aan de ex-priester Jan
de Bakker (in het latijn Pistorius) uit Woerden die om
zijn geloof in 1525 de eerste martelaar werd in ons
land. In Hedel hebben vader en zoon Nicolaus en
Wilhelmus Backerus het predikambt bediend. Vader
volgde zelfs zijn zoon op. Men beweert dat hij tot z’n
100e geboortejaar nog in actieve dienst was. Betreffende de hervormde kerk denken we dan aan achtereenvolgens N.C., J. en E.M. Bakker die respectievelijk zoon, kleinzoon en achterkleinzoon waren van
de oefenaar Nicolaas Bakker die de gemeenten op
het hemelse Brood mochten wijzen. Ook was er een
ds.H.Bakker die jarenlang in Amsterdan stond en
verschillende publicaties het ligt deed zien. Binnen
de Hersteld Hervormde gemeenten is er een
ds.T.A.Bakker, werkzaam te Nieuwe Tonge. Ook de
Oud gereformeerde gemeente kent naast Daniel
Bakker (1821-1885) ook een ds.R. Bakker te Kinderdijk. Bij de Christelijke Gereformeerde kerken denken
we met name aan ds.F.Bakker (1919-1964), wiens
geschriften vandaag de dag nog volop uitgegeven
worden. In meerdere talen zelfs. Van zijn boeken
mag met recht gezegd worden dat ze als zoete
broodjes over de toonbank gaan. Onder de baptisten
is Henk Bakker, thans hoogleraar evangelische en
baptistische theologie aan de V.U. een begrip. Betreffende de Gereformeerde Gemeenten denk ik
tenslotte aan ds.E.Bakker, momenteel verbonden
aan de gemeente Veen. Ik mocht hem toespreken
toen hij in Scherpenisse intrede deed. Hij heet bakker
maar was ook bakker, en ook vertegenwoordiger in
bakkersbenodigdheden voordat hij zich tot het ambt
geroepen wist. We hebben toen twee opmerkingen
gemaakt. Allereerst betreffende de adressen van de
hervormde kerk en die van de Gereformeerde Gemeente. De Oude kerk staat namelijk aan de Lage
Markt (vroeger ook wel Beestenmarkt genaamd) en
die van de Gereformeerde Gemeente aan de Hoge
Markt. Ik wees er op dat aan de Lage Markt veel
goddeloosheid in de kerk te bespeuren is en aan de
Hoge Markt veel godsdienst, doch dat ze allebei
waarachtige bekering benodigen. En betreffende de
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naam Bakker wezen we er op dat predikanten geen
brood hoeven te bakken. De weg des heils hoeven zij
niet uit te denken. Ze zouden het ook niet kunnen.
Christus zegt: ‘Ik ben het Brood des levens’. Zijn
knechten hoeven slechts uit te delen. Een tekstwoord dat nog wel eens als bevestigings tekst wordt
gebezigd is ‘Geeft gij hun te eten’. Daar is een rijke
belofte aan verbonden: Werpt uw brood uit op het
water want ge zult het vinden na vele dagen’.
Bij de diensten
Zondag 20 december hoop ik s morgens in Spijk voor
te gaan. In uw midden hoopt kand.van Ginkel het
woord des Heeren te bedienen. In de middagdienst
zal er bediening zijn van de Heilige Doop. De kerstdiensten hoop ik zelf te leiden, de ‘derde’ kerstdag
verwacht men mij in Oude Pekela. De predikanten
Veldman en Schreur hopen dan hier te preken. De
oud- en nieuwjaarspreek hoop ik zelf te houden
maar de eerste zondag van het nieuwe jaar staat een
ruiiling met collega Zuiderduijn uit Oosterwolde in de
planning. Geve de Heere gezegende diensten.
Ter overdenking
Enkele korte opmerkingen dit keer:
* Het is Gods natuur dat Hij uit niets iets maakt.
Daarom, wie nog niets is, uit die kan nog iets worden
(Maarten Luther 1483-1546)
* Was mijn hart maar even groot als de hemel, dat ik
Hem in mijn hart kon houden. Maar hemel en aarde
kunnen Hem niet bevatten. Dat mijn hart dan was als
zeven hemelen (Samuel Rutherford 1600-1661).
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie. In het bijzonder aan de eenzamen en rouwdragenden voor wie
de decembermaand zo moeilijk kan zijn. Niet meer
dan drie personen in huis verwelkomen is het motto.
Dat de Drie-enige God u moge bezoeken in Christus
Jezus Wiens geboorte we dezer dagen herdenken.
de redactie
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