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Beste mensen, lieve Exodianen,

Van mens tot mens
De lockdown die sinds dinsdag over ons land regeert, gaat ook aan onze Exodusgemeente
niet ongemerkt voorbij. In bijgevoegde videoboodschap ga ik daar nader op in én er staat een
mooi Kerstverhaal op. Kijken dus!
Ook in de Nieuwsbrief van komende vrijdag komen we als moderamen nog terug op de
nieuwe situatie..

Kindermoment
Nu er geen bezoekers, en dus ook geen kinderen, meer in de dienst
zijn, zullen we proberen extra aandacht te besteden aan het
kindermoment.
We gaan naar de vierde aflevering van de Adventsbode, en op het
plaatje zie je al een beetje waar het over gaat.
Er horen weer twee werkbladen bij. Vraag even aan papa of mama of
ze het weer uit willen draaien op een beetje stevig papier!
Bij werkblad I
Werkwijze: Kopieer alles op stevig papier. Volg de aanwijzing op het werkblad. Kleur, knip, prik en vouw het.
Plak Maria met 3D-tape op de rand van het kader, plak achter de opengeprikte vleugels van de engel wit of geel
cellofaan of ander doorzichtig papier. Prik ook de 'prikgaatjes' in. Straks schijnt het licht mooi door die gaatjes
heen. Nu is de lantaarn van de adventstijd compleet.
Op het werkblad staat ook nog een puzzeltje. Ik ben benieuwd of jullie eruit komen!
Nodig: kleurpotloden, scharen en lijm, glitters, prikpennen en -lappen, vliegerpapier of cellofaan, 3D-plakband,
glazen potje, waxinelichtje, dubbelzijdig plakband.

Bij werkblad II
Doe je dat ook wel eens? Kriebels en krabbels maken op de rand van je schrift of een papiertje? Wie weet
krabbelde Maria na dit bijzondere bezoek van de engel en haar bezoek aan tante, ook wel van alles op een
bladzijde van haar dagboek. Als je goed kijkt zie je haar verhaal getekend: Maria die uitziet naar de bruiloft met
Jozef en bezoek krijgt van een engel die haar vertelt dat ze zwanger is, net als haar oude tante Elisabet. Maak een
zin van al die woorden die door elkaar staan. Schrijf ze onderaan op en kleur alles. Als je tijd over hebt of dat
leuker vindt om te doen, schrijf je op de achterkant een dagboekverhaal van Maria.
Helpen de woorden die tussen de krabbels staan?

Grote vlaktes van rust
Etty Hillesum werkte in 1942 op de afdeling ‘Sociale Verzorging Doortrekkenden’ in
deportatiekamp Westerbork. Later is zij in datzelfde kamp geïnterneerd. Ook als ‘gewoon’
kampbewoonster bleef ze de gewoonte volhouden om haar dagboek bij te houden. In
september 1942 – dan is ze dus gewoon gevangene aldaar – schrijft ze:

“Laat ik het voor mezelf maar weer eens opschrijven, 6 Mattheüs 34: Zijt
dan in geen ding bezorgd tegen den morgen, want de morgen zal voor het
zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. –
Men moet ze dagelijks bestrijden als flooien, de vele kleine zorgen om
komende dagen, die de beste scheppende krachten in de mens aanvreten.
Men tracht in gedachten regelingen te treffen voor de komende dagen – en
het komt alles anders, heel anders. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
kwaad. De dingen die gedaan moeten worden, moet men doen en dan
voor de rest zich niet laten infecteren door de vele kleine angstjes en
zorgjes, even zovele moties van wantrouwen tegenover God.
Dit is eigenlijk onze enige morele taak: in zichzelf grote vlaktes van rust ontginnen, steeds
meer rust, zodat men de rust weer uitstralen kan naar anderen. En hoe meer rust er in de
mensen is, des te rustige zal het ook in deze opgewonden wereld zijn.”
In een iets moderne bewerking van dit dagboek wordt gesproken over ‘grote lichtplekken
van vrede’ in plaats van ‘grote vlaktes van rust’, maar het is allebei mooi.
Grote lichtplekken in je leven ontginnen, dat is toch een prachtige opdracht voor de
komende weken, juist in Advent, juist met het oog op Kerst!

Kerstmuziek
Zoals ik al in de videoboodschap heb aangekondigd, zal er via
ons eigen Exoduskanaal op YouTube komende vrijdag vanaf elf
uur een klein uurtje Kerstmuziek uitgezonden worden. Dit is
het kanaal van onze kerk; als je daar een paar minuten vóór
tweeën op klikt, kom je min of meer vanzelf in de uitzending.
Vrijdagochtend dus, om elf uur. Gewoon aanzetten, en lekker
meezingen en meegenieten.

Hartelijke groet,
ds. Jan de Visser

