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Lieve gemeenteleden, 
  
Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt.  
Ik geloof in de liefde, ook als ik die niet voel.  
Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt.  
  
Deze tekst kwam ik onlangs tegen. Het zijn donkere dagen zo
vlak voor Kerst, die nog somberder worden door alle
beperkingen die ons opgelegd worden vanwege het corona-
virus. Geen verwarmende zon, weinig liefde te voelen, een
God die lijkt te zwijgen. Je voelt in deze Adventsweken het
donker om je heen. 

We steken kaarsen aan, iedere Adventszondag één meer. Want die kaarsen zijn tekenen van
hoop. Het donker zál licht worden. We blijven geloven in de zon, de liefde, in God. 
En straks is het Kerst. Ontsteek maar heel veel kaarsen. Om de macht van de duisternis te
weerstaan en hoop te putten uit al die lichtjes. De zon gaat weer schijnen. De liefde zullen we
weer voelen. Gods stem zullen we weer horen en Hij zal weer ervaarbaar aanwezig zijn. 
  
Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen 
(Johannes 1: 5) 
  
Ik wens u / jullie een lichtend, hoopvol en vrolijk Kerstfeest. 
  
ds. Gilda Polderman

Bekijk de webversie

Digitale diensten vanuit de Dorpskerk en het Kruispunt
Op maandag 14 december kondigde onze minister-president, Mark Rutte, een tweede strenge
lockdown aan voor heel Nederland. De wijkkerkenraden van Santpoort en Velserbroek hebben
in onderling overleg besloten om aan deze oproep gehoor te geven. 
Dat betekent, dat zowel de Dorpskerk als het Kruispunt de kerkdeuren gesloten zullen houden
met ingang van zondag 20 december tot en met zondag 17 januari. Helaas kunnen we daardoor
ook de diensten tijdens de Kerstnacht en op de Eerste Kerstdag niet laten doorgaan. Dit
betekent ook dat de aangekondigde openstellingen van Kerstnacht, 24 december (van 21-23
uur in de Dorpskerk en van 15-21 uur in het Kruispunt) niet kunnen doorgaan.  
Maar dat houdt niet in, dat u geen diensten meer kunt bijwonen! Net als bij de eerste lockdown
in de lentemaanden van 2020 zullen de diensten digitaal opgenomen worden en kunt u ze via
de website van de gemeente Santpoort-Velserbroek meebeleven. 

https://protestanste-gemeente-santpoort-en-velserbroek.email-provider.nl/link/tzozlytnsg/fzcjyjgcrv/cd8pxrer7u/t9q1h7iw7w/ptzkgj1cus
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De online diensten zijn te vinden op de website van de
Protestantse Gemeente van Santpoort en Velserbroek. 
Klik HIER of op het logo bovenaan deze nieuwsbrief.

Website

  
Om de werkdruk voor de opnameleiders te verdelen, hebben we het volgende afgesproken:

beide kerken nemen hun diensten op van zondag 20 december en van de Eerste Kerstdag
en zetten die op internet;
op zondag 27 december kijkt Santpoort mee met Velserbroek;
op 3 januari is in het Kruispunt de afscheidsdienst van ds. Marianne Vonkeman; in  de dienst
in de Dorpskerk gaat ds. Ineke Clement voor;
op 10 januari kijkt Santpoort mee met Velserbroek naar de dienst met ds. Joep van den
Berg, de ambulante predikant voor Velserbroek in 2021 en
op 17 januari kijkt Velserbroek mee met Santpoort.

  
We kunnen nog niet overzien hoe het verder zal gaan na 17 januari, de laatste zondag van deze
strenge lockdownperiode. U wordt daar bijtijds over geïnformeerd. 
  
Met hartelijke groeten, 
namens de beide wijkkerkenraden, 
Els Kamerbeek

Mededeling van overlijden (wijkgemeente Santpoort)
Enkele weken na het heengaan van zijn vrouw Sjany is op maandag 14 december in Driehuis
overleden de heer Mari Arie de Ligt in de leeftijd van 95 jaar. De uitvaartdienst zal worden
gehouden op maandag 21 december om 15.15 uur in de aula van begraafplaats Westerveld,
Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis. Na afloop is er in beperkte kring gelegenheid tot
condoleren en samenzijn.

Activiteitencommissies
Hieronder vindt u de e-mailadressen en telefoonnummers van de aanspreekpunten van de
activiteitencommissies van Velserbroek en van Santpoort. Wanneer u behoefte hebt aan contact
of anderszins, kunt u de dames bellen of mailen.

Velserbroek
Lieke van Beek, tel. 06 46288542 of cornelievanbeek@hotmail.com;
Alies Passchier, tel 06 12218039 of alies.passchier@gmail.com.

Santpoort
Fija Borst, tel 5375071 of fijaborst@kpnmail.nl
Dinie Markerink, tel 5376816 of b.markerink@hetnet.nl

Kerkelijk Bureau 
Prot. Gemeente te Santpoort en Velserbroek 
Burg. Enschedélaan 65 
2071 AT Santpoort-Noord 
Email: kerkburo@pg-spvb.nl
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