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Merry Christmas Wan Switi Kresneti 

 

Het leven is gemakkelijk wanneer je op de berg bent 

En je een vrede kent zoals nooit tevoren 

Maar dan veranderen dingen en je bevindt je in het 

dal 

Verlies niet je geloof want je bent nooit alleen. 

Want de God op de berg is ook God in het dal 

Als dingen verkeerd gaan, Hij zal het goed maken 

En de God van de goede tijden 

Is ook God in de slechte tijden 

De God van overdag is ook God in de nacht 

 

Henny Bruinsma 

Cecil R. Muler 

Voor Speciale mensen 

Deze mooie wensen 

Met Kerst héél veel Licht, Vergeving, Liefde en Hoop. 

Ontelbaar veel Gezondheid, Geluk en Innerlijke Rust.! 

Voor 2022 ongekende Voorspoed en Vrolijkheid in uw 

leven.!!! 
 

Zr. C. Dennen,(Voorzitter EBZG) 
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Kerkdiensten rond Kerst 

Datum Tijd Dienst Voorganger 

Zo. 26 december 12.00u. Gemeentekerstviering Zr. G. Bendt- Wijsman  

Vr. 31 december 19.00 u. Gebedsdienst Ds. C. Muler 

 

 

lk heb een 

Kerstwens 
Dat ene kleine lichtje 

aanwezig in mijn Hart.. 
Een lichtje van 

Hoop & Vriendschap 
Dat geef ik nu door aan Jullie.. 

hopelijk geeft ook jou 

Moed, Warmte  & Liefde 
Als we het met z'n allen doorgeven 

kan het 

Groeien en Schitteren 
in de Harten van ieder mens ! 

 

Zr. Emmy Chan Jong Chu 
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Beste zusters en broeders, 
 

Een zwaar en lang jaar was 2021 

Buiten is het stil, geen kerstklokjes te horen.  

Wel de kerstgedachte over samenzijn en gezelligheid. 

Vrede en harmonie op aarde. 

Laat vooral een ieder in zijn waarde. 

Mijn wens voor allen is eenvoudig en klein, 

gelukkig te leven gewoon er voor elkaar zijn. 

Een hartverwarmende kerst 

En een heel goed, maar bovenal gezond 2022 toegewenst!

                                                                                        Zr. Nadia 

 

Zoek naar het Licht naar de zin van het leven,  

zoek naar het Licht om het door te geven.  
 

Het Licht dat wij zo nodig hebben in deze donkere dagen, 

het Licht dat gegeven wordt zonder vragen.  
 

Blijf volgen het Licht, dat is zeker niet verplicht  

maar geloof me, uw zorgen worden wel verlicht. 
  

Met deze woorden wil ik u gezegende kerstdagen toewensen, 

zo ook een liefdevol, maar vooral gezond 2022 .        

 Zr. Meriam Vaarnold 
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Rode strikken, prachtige cadeaus onder een fonkelende kerstboom. 

In een ver land, een kind dat fluistert, en bidt voor veiligheid. 

De mooiste dagen van het jaar brengen wij door,  

omringd en samen met, liefdevolle mensen. 

In een ver land, een kind dat fluistert, en huilt  

omdat het misschien wel alleen is. 

Een heerlijk gerecht, dansend en zingend op de mooiste muziek. 

In een ver land, een kind dat fluistert, wat zal de morgen mij brengen? 

Ruim 2000 jaar geleden, liggend in de Kerstkrib, 

Het lieve Kind dat fluistert: Vrede op aarde! 

Dat al uw wensen in 2022 mogen uitkomen en dat wij  

in goede gezondheid met de liefde van onze lieve Heer  

naar elkaar mogen omkijken.      

Zr. Hillary 

Oprechte groet, 

Zoals een ster in de nacht zijn wacht houdt,  
te midden van duizend andere,  
zo staan wij alleen op aarde  
en toch samen, in lief en leed.   
 
Niet alleen met kerst en nieuwjaar een oprechte 
groet, maar voor iedere dag,  
waar je ook bent  en wie je ook ontmoet.  

Fijne feestdagen. 
 

Zrs. Pauline Olieberg en  Aivy Lynch 
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In kwetsbaarheid is ‘t kind geboren 

De dag gaat dicht, kleuren vervagen, 

wij leven in gebroken tijd, 

waar moed de hoop zou kunnen dragen, 

is kwetsbaar zijn, de werkelijkheid.  

 

In kwetsbaarheid is ‘t kind geboren, 

als vingerwijzing in de tijd, 

de Morgenster toont metaforen, 

de liefde zweeft op vleugels wijd. 

 

Verwonderd en met andere ogen, 

zie ik het Licht dat net ontwaakt, 

het donker heeft voor t Licht gebogen, 

Licht dat met hoop de mensen raakt.  

Cobie Verheij-de Peuter 
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Waarde broeders en zusters. 
Het is DE tijd van het jaar waarin iedereen het heeft over "HET 
FAMILIEFEEST"  waar velen van ons bij elkaar komen voor de 
gezelligheid. Natuurlijk..waarom niet..er valt iets te vieren..want 
“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.” Wij 
zingen "Komt allen tezamen,  komt verheugd van harte .... !” 

Laten wij aanbidden ; onophoudelijk bidden , oprecht bidden en 
alle eer geven aan hem die door God zelf gezonden is en die 
zou sterven opdat wij konden leven. 

 
Moge wij ons bewust zijn van Gods pure en onbaatzuchtige 
liefde voor ons en dat wij die liefde moge overdragen aan onze 
naasten. 

Met dit in gedachte zal het een echt feest zijn en zullen wij dit 
jaar afsluiten in Gods nabijheid en met positieve energie het 
jaar 2022 ingaan. Waar u ook voor staat, weet..Er is een God 
die hoort !! 
Gezonde, blije ,bezinningsvolle dagen, toegewenst aan U en al 
uw dierbaren .    Zr. Mavis Kerk-Meilise 
 

Beste brs en zrs,  
Een veel belovend 2021 had ons zoveel mooie 
verwachtingen beloofd, maar gaandeweg werd 
het alleen verdriet en teleurstellingen over de 
hele aarde. Mogen we bidden en hopen dat we 
2021 vreedzaam kunnen afsluiten, letterlijk 
alles achter ons laten en hoopvol 2022 gezond 
inluiden.  

Br. Romeo Prade 
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Zusters  

en broeders 

 Ook dit jaar weer 

 hebben wij veelal in  

afzondering moeten leven.  

Voor volgend jaar bid ik   

dat wij weer samen kunnen zijn 

      samen kerken,   samen zingen,  

Temidden  van  onze  dierbaren 

Aan de hand van onze Heer 

Een  

warme  

Kerst  

En een  

liefdevol  

Nieuw jaar 

toegewenst 

B r.  J u s t 

Wan  switi   

 NANGA  

WAN BUN NYUN YARI 
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