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OVERDENKING  
 
Advent staat in het teken van het licht. Wij zien uit naar de komst van 
het Christuskind, Koning Jezus. We leven in verwachting Hem opnieuw 
in ons hart te ontvangen, dat Zijn licht doorbreekt in ons leven en overal 
in de wereld. Want het is zo donker, en er is veel verdriet, eenzaamheid, 
gebrokenheid, ziekte en grote ellende, als gevolg van een pandemie die 
langer duurt dan aanvankelijk gedacht werd. 
Jezus zegt dat zijn navolgers het licht zijn in de wereld. Dat wil zeggen, 
dat mensen wiens leven wordt overschaduwd door duisternis, zoals 
verdriet, geen uitweg zien, ziekte, eenzaamheid, zich verlicht zullen 
voelen in nabijheid van lichtdragers van God.  
 

 
 
Wij mogen het licht in ons uitdragen aan alle mensen die God op onze 
weg plaats. Dat is liefde brengen, hoop, troost, blijdschap, vrede. En we 
hoeven het niet alleen te doen, maar in de kracht en met hulp van onze 
Heer en leermeester, Jezus Christus, die gezegd heeft: ‘’Kom tot Mij en 
leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart’’.  
Met begrip, vriendelijkheid, tolerantie, geduld en zachtmoedigheid, 
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zullen we in staat zijn om onze medemens echt nabij te zijn. 
De magiërs vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij 
hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te 
bewijzen.’ Jezus is het licht, die in de wereld kwam. Niet om te oordelen, 
maar om zijn discipelen  te maken tot mensen, die schitteren als sterren 
in een donkere wereld, tot eer van God. Op weg naar Kerst bid ik allen 
toe: moge het Christuskind, Koning Jezus, u en mij naar nieuwe hoogten 
brengen (verdieping / vernieuwing), op onze pelgrimreis met Hem. 
Amen! 

We, da g’nadeson fu Jesus leti ala En pikin. 
Luku si fa den de brenki na grontapu moi èn krin! 

Un mu tron pikin fu leti; skèin na kondre alape, 
meki furu pôti sili, sabi pe da yepi de! 

 

Gezegende adventsgroet  en liefdevolle feestdagen toegewenst.                  

Zr. Patricia Terborg–Esajas 

 

 



KERKDIENSTEN in Utrecht (Fysiek & Online) 
De erediensten zijn zondags vanaf 12.00 uur te bezoeken en te volgen. 
Van harte welkom! Elke zondag vanaf 11.30 uur is de kerk open. 
De link vindt u in het Whatsapp bericht of op de website: www.ebgu.nl 

 
21 november          PREEKDIENST 
                                  Voorganger: Ds. S. Bernhard 
 
28 november          PREEKDIENST – HOSIANNADIENST 
                                  Voorganger: Ds. R. Mijnals–Doth 
 
05 december          PREEKDIENST – 2e ADVENT 
                                  Voorganger: Ds. J. Welschen 
 
12 december           PREEKDIENST en HEILIG AVONDMAAL 
                                   Voorgangers: Zr. S. Oosterwolde  
                                                            Ds. R. Mijnals–Doth 
 
19 december           KINDERKERST – 4e ADVENT 
                                   Kinderen, tieners en jongeren. 
 
24 december           KERSTAVOND 
19.30 uur!                Voorganger: Ds. R. Mijnals–Doth 
 
25 december           PREEKDIENST – KERSTFEEST 
                                   Voorganger: Ds. R. Mijnals–Doth 
 
26 december           KERSTZANGDIENST 
                                   Voorganger: Ds. R. Mijnals–Doth 
 
31 december            OUDJAARSDIENST 
15.00 uur!                  
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KERKDIENSTEN in UTRECHT in 2022 
 
 
02 januari                PREEKDIENST 
                                  Voorganger: Ds. R. Mijnals - Doth 
 
09 januari                PREEKDIENST  
                                  Voorganger: Ds. J. Welschen 
 
16 januari                PREEKDIENST  
                                  Voorganger: Zr S. Oosterwolde 
 
23 januari                 PREEKDIENST   
                                   Voorgangers: Ds. R. Mijnals-Doth  
                                                        
30 januari                 ZANGDIENST 
 
                 
                 
06 februari               PREEKDIENST 
                                   Voorganger: Ds. R. Mijnals-Doth 
 
13 februari               PREEKDIENST   
                                   Voorganger: Br. H. Mijnals 
 
20 februari               PREEKDIENST 
                                   Voorganger: Zr. S. Oosterwolde 
 
27 februari               PREEKDIENST 
                                   Voorganger: Ds. R. Mijnals - Doth 
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Gemeente zijn in een bijzondere tijd, Corona tijd 
Het is toch wat. Een vrolijk begin van de afgelopen periode. Een periode 
waarin wij zelf zingend Onze Heer en Heiland mochten prijzen. De 
afstand tussen de mensen tijdens was ook wat soepeler. Het was niet 
nodig om je op te geven om een dienst bij te wonen.  
Tja, halverwege de maand november is alles anders. Het aantal 
besmette personen is nog niet eerder zo hoog geweest. Dat is heel 
jammer. Maar weet u wij blijven samenkomen in de Jeruëlkapel 
rekeninghoudend met de 1,5 m afstand. De erediensten worden 
gestreamd zodat onze gemeenteleden thuis samen de eredienst kunnen 
beleven. Komt u ook eens (weer) een dienst bijwonen. Kom zingen 
zusters en broeders. Kom het Kerstfeest vieren met elkaar. Kom 
luisteren naar de woorden van de predikant. 
 

Wan dei wi lobi Masra 
Rei na Yerusalem, Pikin de feti haswa 

Den opo tu den sten, Den singi Hosianna 
Wi Yesus lobi so 

Den waka singi tranga, Den singi sondro bro; 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, 

Hosanna, Yu Koning de kon. 
 

Alwasi te na tapu. 
Na Gado se den de, A membre tu grontapu 
En den pikin dape, We kon dan na EN fesi 

En singi gi En krin 
Hosanna esi esi, Gi En da fri Pikin. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, 
Hosanna, Yu Koning de kon. 

 
 

 
BERICHTEN UIT DE OUDSTENRAAD VAN DE VOORZITTER 
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Oudstenraadsverkiezingen. 
De verkiezingen die zoveel keren zijn uitgesteld, zijn eindelijk gehouden 
op 17 oktober jl.  Er waren drie kandidaten voor drie plekken in de 
Oudstenraad. Deze drie mensen zijn allen gekozen. Het zijn: 

- Zr. Monique Lisand met 84 stemmen. 
- Zr. Nelly Cambridge met 80 stemmen. 
- Br. Johan Menig met 74 stemmen. 

 
 

De verkiezingen werden 
schriftelijk gehouden. Een ieder 
die aan de verkiezingen deel kon 
nemen heeft ruim vijf weken 
voor die datum een brief over 
de verkiezingen met een 
stembiljet en een 
retourenveloppe ontvangen. In 
totaal hebben er 90 personen 
deelgenomen aan de 
verkiezingen. Zij hebben hun 
stembiljet toegezonden naar de 
voorzitter van de kiescommissie, 
br. Kensly Vrede. 
Op 17 oktober zijn na de 
kerkdienst de stemmen geteld.  
 
 
 

 
Br. Menig zal nadat het Provinciaal Bestuur akkoord is gegaan met de 
uitslag van de verkiezingen, worden geïnstalleerd als Oudstenraadslid. 
Wij danken een ieder die met de verkiezingen hebben meegedaan.  
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Pastoraat 
Voor pastorale gesprekken is de dominee altijd te bereiken. U kunt haar 
bellen, whatsappen of mailen voor een afspraak.  
Een ieder, hetzij gemeentelid of vriend van de gemeente, die om wat 
voor reden het moeilijk heeft (materieel, geestelijk) kan aankloppen  
bij onze predikant of één van de leden van de Oudstenraad. Ook kunt u 
vragen om aandacht te schenken aan een ander. Samen zien wij om 
naar onze naaste. Wij hebben elkaar daarvoor nodig.    
 
Zendingsfeest 2021 
Helaas ging het Zendingsfeest door de Coronapandemie ook dit jaar niet 
door. Elke gemeente kreeg de mogelijkheid een activiteit te organiseren 
om zo een mooie opbrengst te genereren voor het zendingsdoel 
namelijk het schoolnoodfonds in Suriname. Wij organiseerden op 26 
september een Kon Makandra met een Sponsorloop, Minibazaar en 
maaltijdverkoop. De totale opbrengst was € 1.552,15. Namens Het ZZg 
heel hartelijk dank! 
 
Gemeente activiteiten 
U hebt het vast al gemerkt - er worden weer activiteiten gehouden in de 
kerk. En dat is goed. Er is een Zusteravond elke 4e vrijdag in de oneven 
maanden, de Broedergroep Gideon komt weer samen en er is een 
Seniorensoos op elke derde donderdag van de maand. 
Ook zijn er elke zondag weer kindernevendiensten. Trouwens weet u dat 
het kinderverhaal elke zondag ook op de website te lezen is? U het kunt 
het uw kinderen voorlezen. Binnenkort wordt er weer flink geoefend 
voor het kerstspel op het kinderkerstfeest. 
 
Krin kerki 
Op zaterdag 2 oktober, na de morgenzegen gingen ongeveer tien 
vrijwilligers aan de slag met het schoonmaken binnen en buiten de kerk. 
Van 10.00–17.00 uur zijn ze bezig geweest. Er is hard gewerkt. Nogmaals 
dank broeders en zusters! 
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Streamen van de diensten 
U hebt het vast wel gemerkt dat het steeds beter gaat met het streamen 
van de diensten. Het streamteam bestaande uit de broeders Engbert 
van Faassen, Maurice van Faassen, Franklin van Ommeren en Hardley 
Mijnals zetten zich er keihard voor in. En daar zijn we zeer dankbaar 
voor. Om hen ook wat af te lossen, kunnen ze wel wat helpende handen 
gebruiken. Hebt u of jij interesse? Meld je dan bij br. van Faassen. 
 
Het jaar 2021 loopt ten einde 
Zo zusters en broeders het einde van het jaar komt eraan.  
Wij zijn onze Heer en Heiland dankbaar dat de kerkdiensten konden 
doorgaan. Dankbaar dat wij konden zingen in de dienst. Dankbaar voor 
wat wij hebben gehad het afgelopen jaar. En als het wat minder ging 
hebben wij onze handen gevouwen en onze Heer en Heiland gevraagd 
om kracht en sterkte. Laten we samen het nieuwe jaar aan de hand van 
onze Heer en Heiland vertrouwend ingaan. 

 
DE OUDSTENRAAD WENST U EEN GEZEGENDE ADVENTSTIJD, EEN 

MOOI KERSTFEEST EN EEN VOORSPOEDIG 2022 TOE. 
 

 

Jezus Christus zegt: ‘Wie bij Mij komt, zal ik niet 
wegsturen.’ Johannes 6 vers 37 

 
 

Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 

is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt 
daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
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FINANCIËN – Bericht van de Penningmeester 

Beste broeders en zusters,                                                                                   
Al een hele tijd wordt er niet meer gecollecteerd in de kerk. En dat 
merken we ook. Want de collectes van het 3e kwartaal zijn gedaald t.o.v. 
het 2e kwartaal.  We collecteren niet meer, omdat de stortingskosten 
heel hoog zijn. We stimuleren de gemeenteleden om elke zondag de 
collecte over te maken via onze bankrekening. Nog makkelijker is de QR-
code te gebruiken die op de liturgie te vinden is. Het gebruik van de QR-
code vinden sommige gemeenteleden spannend, maar het is eigenlijk 
heel veilig en makkelijk als u een smartphone hebt. 

 

Hoe werkt de QR-code? 
1. U doet uw telefoon aan. 
2. Uw richt uw camera op de QR-code. 
3. De QR-code verschijnt op het scherm.    
       Breng de QR-code volledig in beeld. 
4. Vervolgens verschijnt bovenaan het scherm                       
        een melding. Tik op de melding. 
5. U komt bij de betaling. 

      6. U kunt een bedrag naar keuze invullen. 
               7. Succes! 

 

Ook via de website is het mogelijk om ’s zondags de collecte/ offerande 
over te maken. De offerande is voor het gemeentewerk en de 
verschillende doelen die we ondersteunen. De collecte wordt telkens in 
drieeën gedeeld. Hieronder vindt u de collectes van het 3e Kwartaal. 
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De Collectes van het 3e kwartaal 
 
 

 

Datum Doel, 2e offerande  Bedrag 

(euro) 

 4 juli Weeskinderen in Tanzania (ZZg)     85,60 

11 juli Maaltijden kinderen (ZZg)     85,70 

18 juli Online kerkdiensten ECP     85,70 

25 juli Jeugdwerk EBGN     95,70 

1 augustus Renovatie kerk Neugnadenfeld     85,70 

8 augustus Centrale Raad     85,70 

15 augustus Vluchtelingenwerk Malawi (ZZg)     85,70 

22 augustus Dominee in Zuid Afrika (ZZg)     85,70 

29 augustus Kinderkerk     85,70 

5 september Ouderensoos     85,70 

12 september Jeugdwerk Utrecht     85,70 

19 september Centrale Broederraad     85,70 

26 september Weeskinderen Tanzania (ZZg)   110,70 

  Totaal 2e collecte 1.149,00 

   Totaal 1e collecte 1.606,90 

  Hypotheekfonds     342,80 

  Onderhoudsfonds     278,50 

  TOTAAL 3e kwartaal  3.377,20 
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Bijdrage aan het Zendingsfeest: € 1.552,15 
Sponsorloop       € 678,00 
Mini Bazaar       € 702,95 
Maaltijdenverkoop      € 171,20 
Dank aan allen die het tot een geslaagde middag hebben gemaakt en 
daarmee voor een fantastische opbrengst hebben gezorgd. 
 
Offerandes uitvaarten 
Zr. Lia Rozenblad – Van Ommeren, 5 november 2021 € 212,50 
Zr. Franswasje Alvares- Bruinhard, 8 november 2021 € 732,47 
          Totaal € 944,97 
 
Opbrengst Oogstfeest 2021             € 1.100,00 
 
 
Kerkelijke Bijdrage (KB) 2021 
Kerkelijke bijdrage per 30 september 2020 € 44.738,00                                                        
Kerkelijke Bijdrage per 30 september 2021 € 43.066,00                                                                             
T.o.v. vorig jaar is de KB met € 1.672 gedaald.                                        Zal  
 
 
Zal de kerkelijke bijdrage volgend kwartaal hoger uitpakken? Laten we 
het hopen. Weet u. Ongeveer 800 gemeenteleden zijn ingeschreven in 
EBGUtrecht. Daarvan betalen 200 gemeenteleden trouw hun kerkelijke 
bijdrage. Als elk doop-/belijdend lid vanaf 18 jaar dat nou zou gaan 
doen, dan zijn we binnenkort een kerk die financieel op eigen benen kan 
staan. Is dat ook uw streven? Kom dan uw verplichting na. 
De Kerkelijke Bijdrage is per persoon, per maand, 3% van uw Netto 
inkomen (met een minimum van € 15,00). Een voorbeeld: Verdient u 
netto 1000 euro per maand? Dan is de Kerkelijke Bijdrage 30 euro per 
maand.                                                                                                                     
NB: als het voor u, op één of andere reden, niet mogelijk is de Kerkelijke 
Bijdrage te betalen, laat het dan weten aan de Penningmeester.  
Dan wordt daar rekening mee gehouden. 
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 DANKBETUIGING 
 
Hierbij willen wij, de familie Gesser, een ieder die op welke manier 
dan ook ons gesteund heeft, héél hartelijk bedanken.  
Wij voelen ons gedragen en met de kracht van boven, komen wij 
er wel doorheen !. Dank vooral aan onze Ds. zr. Rhoïnde.  

 
 
 
KRING VOOR NABESTAANDEN - ‘VERDER NAAR VERLIES’ 
 
Rouwen is moeilijk en vooral persoonlijk. Geen enkele manier is gek en 
je kan nooit zeggen dat het verdriet nu wel lang genoeg heeft geduurd. 
In een kleine groep wisselen we de ervaringen en gevoelens omtrent het 
geleden verlies. Zowel het delen van de eigen ervaringen als het 
luisteren naar de ervaringen van anderen, kan u helpen bij het 
verwerken en leren omgaan met het verlies. Meer informatie bij de 
dominee. Aanmelden kan via mijnalsdoth@ebgu.nl 
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IN MEMORIAM 

 

 
 
Jezus Christus zegt: Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft 
zal leven, ook al is hij/zij gestorven. Johannes 11:25 
 
Op 29 oktober overleed zr. Cornelia Harriette Deborah Rozenblad–van 
Ommeren. Zr. Lia, zoals ze werd genoemd, is tot op het laatst actief 
geweest in onze kerk. In de zaaldienst, het kerkkoor, zusterkring Thirza, 
en bij het organiseren van concerten heeft zij haar talenten gedeeld.  
De laatste weken ging haar gezondheid sterk achteruit. In de morgen 
van vrijdag 29 oktober gaf zij zich in vrede over in handen van haar Heer 
en Heiland. “Ik hoop op een lang leven, maar ik heb er vrede mee, als Hij 
mij roept. I’m thankfull and blessed!”. Waren haar woorden op haar 
ziekbed. Onder grote belangstelling namen we afscheid van haar op 
vrijdag 5 november in de Jeruëlkapel. Zr. Lia is 71 jaar geworden. 
 
 
Twee dagen later overleed, zr Franswasje, Elwiesje Alvares–Bruinhard, 
op 93 jarige leeftijd. Zr. Wiesje was al vanaf het prille begin actief lid van 
EBG-Utrecht. Ze was ook één van de oprichters van de 
Ouderenvereniging Moria. Een sociaal bewogen zuster. Een moeder 
voor velen. Een gelovige vrouw, die de dag begon in haar schommelstoel 
met het lezen van de Dagteksten in het Nederlands en Surinaams en het 
af sloot met gebed. Ze miste het bezoek naar de kerkdiensten, maar was 
via de livestream toch elke zondag met ons verbonden. Op maandag 8 
november namen velen van haar afscheid in de Jeruëlkapel. 
 
Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte en Gods nabijheid en 
zegen toe. 
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NIEUWS  
 
Partnergemeente Hamburg 
Onze partnergemeente Hamburg heeft sinds september een nieuwe 
voorganger: Br. Christoph Hartmann. 
Hij volgt broeder Stefan Richter op, die in juli met pensioen ging. 
Wij hebben door Corona, middels een videoboodschap afscheid van 
hem kunnen nemen. 
Wij wensen broeder en zuster Hartmann, die hiervoor in Berlijn gewerkt 
hebben, Gods zegen toe met deze nieuwe uitdaging 
en hopen hun in betere tijden persoonlijk te begroeten, in Utrecht of in 
Hamburg.         Zr. Chr. Polanen 
 
Dankbrief  
Beste Zusters en Broeders van de EBGU! 
Het wordt hoog tijd om jullie allemaal van harte te bedanken voor de 
clips ivm met mijn afscheid van de EBG-Hamburg. Het was een bijzonder 
genoegen jullie stemmen te horen en jullie gezichten te zien. En dan nog 
al die goede wensen, die u hebt losgelaten… het voelde zo ontzettend 
goed, ik heb er geen woorden voor. Geen een. 
 
Inmiddels heb ik een zachte landing op de vloer van mijn pensioen achter 
de rug. Ik doe gewoon niks meer! Me ben tap mi dienst. kba! 
Hoewel: ja hier en daar word ik nog gevraagd hoe dingen in het verleden 
zijn gelopen, hoe ik dit en hoe ik dat heb gedaan… maar het antwoord is 
vrij makkelijk: Je eigen kerk bouwen moet je zelf! Iedereen en overal! - Ik 
heb het gevoel, dat Christoph Hartmann - mijn opvolger hier in Hamburg 
- goed bezig is en nieuwe accenten weet te zetten. Hij praat nog geen 
Nederlands, wat jammer is, maar daar kan ik wel een beetje van 
betekenis zijn, hoop ik tenminste. 
 
Het ga jullie allemaal goed! Blijf voorzichtig en haal - voor zover je het 
nog niet hebt gehad - je prikjes. 
W’o boks! Bigi odi, Stefan Richter- ooit pikin domri - en nu opa-domri. 
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NIEUWS  
 
Een Veilige Kerk zijn 
 

 
 
Beiden kunnen personen helpen, die ervaring(en) met 
grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik hebben opgedaan en 
zich afvragen of zij daarvan melding moeten maken of een officiële 
klacht indienen. Contactdata Christine Welschen: E-mail: 
christine@welschen.net. Mobiel: 06 34685218. 
Het Provinciaal Bestuur wijst in dit verband erop, dat in gevallen van 
grensoverschrijdend gedrag die niet als seksueel misbruik aangemerkt 
kunnen worden de eerste aanspreekpartner de Oudstenraad is. De 
bovengenoemde personen kunnen wel helpen bij het doorverwijzen. 
Bron: bulletin van het Provinciaal bestuur ECP van 20-9-2021 
 

 
EBG in Gesprek:  
uitzending 1-Seizoen II  
De kop is eraf! De aftrap van Seizoen II 
van het praatprogramma >>EBG in 
Gesprek<< was op zaterdag 9 oktober! 
Het was duidelijk te merken: het 
programma heeft zich verder 
ontwikkeld. Het thema van deze eerste 
uitzending was “kerk en misdaad”. De 
combinatie van beeld (filmpjes), 

In verband met de inzet voor een veilige 
kerk heeft het Provinciaal Bestuur voor 
de regio Duitsland zr. Ivonne Stam en 
voor de regio Nederland zr. Christine 
Welschen benoemd als 
aanspreekpersoon oftewel 
vertrouwenspersoon voor vragen, 
meldingen en klachten over seksueel 
misbruik en grensoverschrijdend gedrag. 
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gesprek aan tafel en via de chat creeërde een andere dynamiek tijdens 
de uitzending. De uitzending vond plaats in het sociaal café in 
Rotterdam- Zuid. 
Samen met Giovana, Eveline, Marissa en Sabrina, de vier panelleden, 
werd stilgestaan bij het (ogenschijnlijk) toenemend geweld onder 
jongeren. Het onderwerp is bekeken vanuit ouders, jongeren, 
maatschappij en kerk. Wilt u de uitzending terugkijken? Ga dan naar het 
YouTube kanaal van de EBG Nederland en klik op EBG in Gesprek 2.1.  
De belangrijkste actiepunten zijn:  

1. De Kerk moet een liefdevolle, veilige, plek bieden waar 
opvoeders in gesprek kunnen met elkaar over vragen m.b.t het 
thema. Waar jongeren in gesprek met elkaar kunnen over eigen 
vragen en/of ervaringen én waar jongeren en opvoeders samen 
met elkaar in gesprek kunnen over het thema;  

2. De kerk moet uitvinden hoe zij invulling kan geven aan de 
behoefte die jongeren hebben t.a.v. broederschap. De kerk zou 
moeten uitzoeken hoe zij, vanuit haar kerkelijke opdracht en 
verantwoordelijkheid, een soortgelijke invulling aan haar rol kan 
geven, bijvoorbeeld vergelijkbaar met de aanpak van het sociaal 
café in Rotterdam-Zuid; 

3. Wij als opvoeders moeten waken dat wij niet opvoeden om in 
angst te leven, maar dat wij bewust opvoeden om met angst om 
te kunnen gaan.  

Naar aanleiding van deze online-uitzending zal uitgezocht worden of 
er een fysiek moment kan volgen waar dit thema weer centraal 
staat. De eerstvolgende uitzending van EBG in Gesprek is op 
zaterdagavond 27 november. Tijd: 19:00-20:30 uur. Van harte 
welkom. 

 
Vraag aan de ouders en peten uit de liturgie voor de doop 

Wilt u beloven uw kind op de weg naar Jezus Christus te leiden, door het 
zelf tot een goed voorbeeld te zijn in woord en wandel, in geloof hoop en 

liefde? 
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NIEUWS  
 
Nieuwe Bijbelvertaling – NBV21 - De Bijbel van de 21e eeuw. 

 
De NBV21 standaard editie (zoals hiernaast aangegeven) is overal 
verkrijgbaar en kost € 38,00. 

 
Een kerstverhaal - Lichtpuntjes 
 
In deze advent- kersteditie kunt u genieten van een mooi kerstverhaal. 
Veel leesplezier! 

Lichtpuntjes 
Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein 

Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn 

Ze was wat langer op school gebleven om de juf te helpen de klas 
gezellig te maken voor het kerstfeest. Eerst hadden ze zilverkleurige 
slingers kriskras aan het plafond bevestigd. Daarna had juf de lichtjes in 
de kerstboom gehangen en zij mocht de rode- met zilverkleurige ballen 
een plaatsje geven. Tevreden hadden juf en zij ernaar gekeken.  

Ze had stilletjes een zucht geslaakt. Het was ook een prachtige boom. 
Een droomboom. 

De NBV21 is de opvolger van de NBV die in 
2004 uitkwam. 

Dicht bij de bron 
Elk vers is opnieuw getoetst aan de brontekst 
en verbeterd waar dat nodig was. En er is extra 
aandacht besteed aan consistentie in de 
vertaling. Daardoor kun je teksten die met 
elkaar te maken hebben nu makkelijker aan 
elkaar verbinden. Dat maakt deze vertaling nog 
nauwkeuriger. 
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‘Nu moet je gauw gaan hoor, Marieke, mama weet niet waar je blijft. En 
vanavond moet je hier ook weer op tijd zijn. Maar heel fijn dat je me 
geholpen hebt’. 
Marieke had geglunderd. Ze vond het heerlijk om de juf te helpen en 
zo’n mooie kerstboom versieren voor het kerstfeest met de klas was 
helemaal geen straf. Zeker nu niet, nu ze thuis… 

Het is al bijna donker en de lantaarnpalen springen aan. Ze duikt nog 
eens wat dieper in haar sjaal en ze is blij dat ze haar wanten aan heeft. 
Bij een woonwijk gaat ze wat langzamer lopen om daar, waar de 
gordijnen niet gesloten zijn, naar binnen te gluren. Overal branden 
lichten, ook lichtjes van kerstbomen. Het ziet er gezellig uit. Wat is het 
toch jammer dat zij thuis geen kerstboom hebben. 

Een paar weken geleden had ze het al aan mama gevraagd. 
‘Wanneer halen we een boom, mama?’ 
‘Deze keer komt er geen boom, lieverd. Ik heb er geen genoeg geld 
voor.’ Net toen ze wilde gaan mopperen dat er tegenwoordig nergens 
meer geld voor was, zag ze hoe mama stiekem met de mouw van haar 
trui een traan wegveegde. 
Ze had eens diep gezucht. ‘Dus er komt echt geen boom?’ 
‘Nee, helaas. Ik weet niet waar ik het van moet betalen nu papa…’ 
En voor ze haar zin af kon maken, gleed er een dikke traan over haar 
wang, gevolgd door nog één en nog veel meer. Mama kon ze niet meer 
tegenhouden met haar mouw. 
Marieke had haar moeder een stevige knuffel gegeven. 
‘Het geeft niet, echt niet. Misschien volgend jaar wel weer.’ 
Mama had haar een dankbaar lachje geschonken. 

Heel diep in haar hart vindt ze het wel erg. Ze houdt zo enorm van 
kerstbomen met veel lichtjes. Het maakt haar blij. Elk jaar kijkt ze er naar 
uit. En dit jaar helemaal. Papa is weg en nu is er ook al geen boom met 
lichtjes. Dan denkt ze weer aan mama en hoe ze steeds weer haar best 
doet om voor haar te zorgen. Er is eten en kleding en al komt het van de 
Voedselbank en uit de Doorsluiswinkel, het ís er altijd wel. Weer neemt 
ze zich voor om flink te zijn en niets aan mama te laten merken.  
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Ze kijkt nog eens naar binnen hier en daar, maar de meeste gordijnen 
zijn nu gesloten. Dan bedenkt ze zich dat ze vanavond kerstfeest gaat 
vieren met de klas en de ouders en snel zet ze er de pas in. 

Als ze die avond in haar mooiste jurk met haar moeder de klas in komt, 
houdt ze haar adem in. Juf heeft alle lichten uitgedaan. De 
waxinelichtjes in de geverfde jampotten branden, de zilverkleurige 
slingers aan het plafond glinsteren. Maar het allermooiste is de boom. In 
het donker branden de lichtjes nog mooier. De ballen draaien een beetje 
en weerspiegelen de lichtjes; het lijkt wel of het er twee keer zoveel zijn. 

‘Dat was een fijne avond,’ zegt mama, als ze weer naar huis lopen. 
‘Ja hè, en wat vond u van de kerstboom?’ 
‘Prachtig, Marieke. En hij was ook echt heel mooi versierd. Je hebt goed 
je best gedaan.’ Thuis pakt Marieke het tasje uit, dat alle kinderen 
hadden gekregen. Ze legt de inhoud bijelkaar: een mandarijntje en twee 
schuimkransjes, een boekje en een mooie kaart van de school. En daar 
ligt nog iets, helemaal onderin. Voorzichtig haalt ze het uit het tasje. Het 
is een roze kaarsje in een glazen potje en het ruikt lekker naar rozen. Er 
hangt een kaartje aan. Op de voorkant staat in juf’s sierlijke handschrift: 
‘Voor Marieke’. Ze slaat het kaartje open en daar staat een klein 
gedichtje, speciaal voor haar: 

Lichtpuntjes                                                                                                         
soms zijn ze groot, soms zijn ze klein 

Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn 

‘Kijk eens mama, wat ik heb gekregen van de juf.’ 
Trots laat ze het kaarsje zien. Mama leest het kaartje en geeft het dan 
weer terug aan haar. ‘Marieke,’ zegt mama, ze klinkt een beetje 
ontroerd. ‘Dat is een prachtig gedichtje.’ Marieke knikt. ‘Weet je wel wat 
het betekent?’ Marieke haalt haar schouders op. Eigenlijk weet ze het 
niet zo goed. ‘Gaat het misschien over de lichtjes in de kerstboom?’ 
‘Een klein beetje wel. De lichtjes in de kerstboom op school waren erg 
mooi, het waren grote lampjes en je kon ze duidelijk zien branden’. 
‘Onderweg naar huis heb ik overal naar lichtjes gezocht,’ zegt Marieke. 
‘Maar je kunt het gedichtje ook op een andere manier lezen.  
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Een lichtpuntje kan ook iets prettigs betekenen, zoals bijvoorbeeld de 
kaartjes die we zomaar kregen voor die voorstelling van vorige week of 
de fijne kerstfeestviering van vanavond. Maar ook dat Jezus naar de 
wereld kwam.’ Marieke knikt blij, ja dat begrijpt ze wel. Dat zijn best 
heel bijzondere lichtpuntjes. 
‘Je kunt zelf ook een lichtpuntje zijn,’ gaat mama verder. ‘Hoe kan dat 
dan?’ ‘Nou, door de juffrouw op school te helpen. Dat vond ze toch zo 
fijn?’ Marieke knikt. 
‘Of toen je mij vanmiddag troostte. En toen je vanavond naast Karlijn 
ging zitten, die helemaal geen vriendinnetjes heeft.’ 
Marieke straalt. ‘Dus toen was ik een lichtpuntje?’ 
‘Ja, Marieke, jij bent een lichtpuntje. Mijn lichtpuntje.’ 
‘Maar u bent mijn lichtpuntje,’ roept Marieke uit. ‘U zorgt zo goed voor 
mij. U werkt hard en u bent er altijd voor mij.’ Mama glimlacht. Weet je 
mama, deze lichtpuntjes zijn misschien wel veel mooier dan alle lichtjes 
in alle kerstbomen op de hele wereld.’ ‘Ik weet het wel zeker,’ zegt 
mama. ‘Kom eens naast me staan, hier bij het raam.’ Ze schuift de 
gordijnen een beetje opzij. Als vanzelf kijken ze omhoog. Het is een 
heldere nacht en de lucht is vol sterren. ‘Dat zijn ook prachtige 
lichtpuntjes,’ zegt mama zacht. ‘En daar is de hemel, waar papa woont.’ 
Ze blijven een poosje naar boven staren, denkend aan hem, die ze zo 
missen. Maar dan roept Marieke plots opgetogen: ‘Mama! Kijk daar… 
Daar is onze kerstboom!’  Mama richt haar blik weer naar beneden en 
dan ziet ze het meteen. In het parkje dat pal aan hun achtertuin grenst, 
rijst de oude statige dennenboom op, voor de gelegenheid versierd met 
wel duizend stralende lampjes. Schitterend speciaal voor hen.  
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Inleveren kopij voor de volgende kwartaalbrief tot 15 januari a.s. 
Via het email adres maandbrief@ebgu.nl of bij de Predikant of 
leden van de Redactiecommissie. 
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