
                                                                                                   

KERSTNACHTDIENST 

 

Nog een paar weken en dan vieren we weer kerstfeest.       

Maar wat houdt het kerstfeest eigenlijk in? 

God gaf zijn Zoon Jezus aan de wereld.  

Maar waarom?                                                                   

Er gaat een hoop mis op onze aarde.  

Zoals oorlog, ellende, ziekte en verdriet. 

Kijk maar om je heen.  

Het is vaak zó vlakbij.  

Je zou er soms moedeloos van worden. 

Maar voor God is dat niet het einde.  

Hij belooft hoop op een nieuw begin in de wereld.  

God wil mensen weer dichtbij Hem brengen.  

Hij wil zijn liefde voor ons laten zien door zijn Zoon Jezus aan de wereld te geven.  

Geven laat namelijk de liefde zien van de gever en het geeft blijdschap en hoop aan de ontvanger.  

Dat is Gods “kerstgeschenk” aan ons: liefde en hoop voor de wereld! 

 

Dit jaar zal Kerst voor ons allemaal heel anders zijn.  

We zitten door corona midden in een pandemie.  

Gezellig samenkomen als familie zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn.  

En samen als dorpsgenoten de kerstnachtdienst in de kerk beleven, zal dit jaar ook niet gaan. 

Maar door de moderne  techniek van tegenwoordig kan de kerstnachtdienst wel bij jullie thuis komen. 

Wie een internetverbinding heeft kan via www.kerkdienstgemist.nl (kies Fryslân en dan Garyp) de 

kerstnachtdienst van de PKN van Garyp online beluisteren en bekijken op laptop, computer of mobiele 

telefoon. 

Op donderdag 24 december om 21.00 uur (kerstnacht) wordt de dienst uitgezonden. 

We hopen zo samen de komst van Jezus te vieren! 

Ook al kunnen we elkaar live niet ontmoeten, toch zijn we op deze manier met elkaar verbonden. 

 

De kerstnachtdienstcommissie, 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


                                                                                                   

Aan Pander 

Annie van der Bij 

Klazien Hoekstra 

Rens Plantinga 

 

*Vanaf 7 december zal er een grote kerstboom komen te staan in de tuin bij de Andreastsjerke. 

In diezelfde week zal er door een aantal mensen die wij gevraagd hebben, een kerstbal in worden 

gehangen met daarin een persoonlijke boodschap.  

Dat kan een foto zijn van een persoon die veel voor iemand betekent, af van een persoon die gemist 

wordt, af van een persoon die ziek is en wel eens een opkikker verdient, of waar je dankbaar voor bent, 

of wat Kerst voor jou betekent enz. Het kan en mag van alles zijn. 

Vanaf 14 december komen deze vulbare kerstballen, bij de Spar te liggen. 

Jullie mogen er één meenemen (zolang de voorraad strekt) en thuis vullen met wat of wie voor jullie 

belangrijk is. De kerstbal kan vervolgens door jullie zelf worden opgehangen in de kerstboom bij 

de Andreastsjerke. Dit kan tot en met 24 december.  

*We willen jullie vragen om tijdens de kerstnacht (vanaf 20.00 uur) een kaars of lantaarn aan te steken 

en deze buiten neer te zetten. Bijvoorbeeld op de stoep of in de tuin. 

Zodat we ook op deze manier ons samen verbonden voelen.  

                                                                                   

*In de kerk mogen op dit moment op zijn hoogst 30 mensen live aanwezig zijn.  

Deze houden we gereserveerd voor kerkleden die niet de mogelijkheid hebben om de 

dienst via kerkdienstgemist te volgen. 

Zij zijn tijdens de kerstnachtdienst van harte welkom in de kerk zelf.                                                     


