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Verhalen en beelden rond advent en kerst 2020  
in en vanuit de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

  

Vieringen 
 

 
 
Kerstavondviering 
Op kerstavond is er een viering waaraan veel kinderen en 
volwassenen meewerken.  
De beelden zijn opgenomen in zowel Schaarsbergen, 
Wolfheze als Oosterbeek.  
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Het Kerstverhaal wordt uitgebeeld: op de trappen van het stadhuis staat keizer Augustus, in de Weverstraat kloppen 
Jozef en Maria tevergeefs aan deuren, want alle huizen zijn vol. In de stal kijken Jozef en Maria vertederd naar Het 
Kind. 

 
Kerstmorgen 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Kinderen is gevraagd thuis een kaars aan te steken en daarbij de volgende tekst op te zeggen “'Gods' Zoon is het ware 
licht dat voor ieder mens schijnt”. 
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Tijdens de Kerstmorgendienst worden de luisteraars uitgenodigd een muziekinstrument te pakken en het 
onderstaande lied mee te zingen en met muziek te begeleiden. 

 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, of je thuis bent of buiten op straat, 
maak een vrolijk geluid voor de Heer, met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt je blij, doe je mee want ook jij hoort erbij 

zing en fluit, roep het uit, maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 

Viering van de Maaltijd van de Heer  
 

Het is een bijzondere ervaring wanneer na Witte 
Donderdag in april voor het eerst in december weer de 
Maaltijd van de Heer wordt gevierd.  
Met brood en druiven in een kopje wordt hier corona-
proof vorm aan gegeven.  
 
Een kerkganger vertelt na de dienst “Het voelde 
vertrouwd zo met het kopje op schoot bij de Heer aan 
tafel”. 
 
De mensen met kerktelefoon krijgen een zakje met 
druiven uitgereikt.  
  

 

 

Een kerstmiddag voor senioren die digitaal de 
huiskamer binnenkomt. 

Verschillende gemeenteleden komen in de film aan 
het woord en vertellen over een mooie 
kerstherinnering, een indrukwekkende kerstkuier 
met een kleinkind, over het spelen van de rol van 
Jozef en Maria of over kerstfeest in Syrië. 
Govert de Kleer speelt op de piano enthousiast 
kerstmuziek en er worden door de organisatoren 
kerstliederen gezongen. 
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Omzien naar elkaar 
 
 
 
Elke vrijdagmiddag komen in de wijk Sonnenberg de 
bezoekmedewerkers bij Ellis de Groot en krijgen dan de zondagsbrief 
en de liturgie mee om deze rond te brengen bij een aantal oudere 
gemeenteleden. 
 
Coronaproof wordt het opgehaald en weggebracht. 

 
Decembergroeten 
In december zijn ruim 900 decembergroeten persoonlijk 
bezorgd bij alle gemeenteleden.  
De bezoekmedewerkers geven er soms een eigen 
inkleuring aan. Zo kregen In Wolfheze ook dit jaar alle 
mensen er een klein zakje met kersenbonbons bij. 
 
De vormgeving van de kaart is van Nelleke Wensing-
Bisseling en op de binnenkant lezen we een tekst van 
Sytze de Vries 
 
Het zwijgen van de lange nacht, bewaart een stil geheim: 
Zo ongehoord verschenen, zo klein en zonder macht, 
komt Gods genade aan het licht.  
Een kind betrekt de wacht. 
  

Gemeenteleden delen 

In deze laatste weken van 2020 zijn er verschillende gemeenteleden die extra aandacht geven aan mensen die dat 
wel kunnen gebruiken. Of gewoon aandacht geven of iemand in het zonnetje zetten. 

Het is mooi om te zien hoe het kerstfeest vorm gegeven wordt. 
 

Sterretjes worden uitgedeeld met de volgende tekst: 
Lichtpuntjes 
Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein 
Je hoeft niet te zoeken 
Het wordt licht voor jou en mij.  

 

Of er worden koekjes gebakken, en kaarten geschreven 
versierd met een gekantkloste kerstklok en ook deze 
worden uitgedeeld.  
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Diaconale acties 

 
Kerstpakketten 

De Raad van Kerken Oosterbeek e.o. deelt in december 175 kerstpakketten uit. 
Vrijwilligers pakken de dozen in en brengen ze weg naar mensen die in de 
decembermaand een extra pakket wel kunnen gebruiken. 
 
Agnita, Roemenië 
Voor de partnergemeente in 
Agnita in Roemenië wordt geld 
ingezameld voor daar ingekochte 

voedselpakketten. En de jaarlijkse oliebollenactie brengt weer veel 
mensen op de been.  
De Decembergroet, die we als gemeenteleden ontvingen, ging ook 
naar onze partners in Roemenië. 
 
Begin december zijn er weer dozen met kleding en speelgoed naar 
Roemenië gegaan. Op initiatief van juf Saskia Wongsoredjo hebben 
kinderen uit groep 8 van de Paasbergschool meegewerkt. Deze 
groep kinderen heeft al eerder contact gehad met kinderen in 
Agnita en het kindertehuis in Medias. Een grote envelop met tekeningen gaat mee op het transport.  
 
Collecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 

In de eerste adventsweek is er voor het eerst een digitale 
collecte georganiseerd voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland o.a. op Lesbos. Een actie van Kinderen in de 
Knel.  
Met Kerst collecteren we voor hetzelfde doel.  
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. De 
kinderen zijn soms helemaal alleen aangekomen op zoek 
naar warmte en veiligheid.  
Het geld wordt gebruikt voor voedsel, kleiding en 
onderwijs. Maar er wordt ook gewerkt aan een betere plek 
voor deze kinderen.  
 
 

 
  

 
Van de redactie 

Wij proberen zorgvuldig om te gaan met foto’s, maar hebt u ondanks dat toch bezwaren tegen het gebruik van een 
bepaalde foto, dan horen we dit graag. 
We weten niet hoe vaak zo’n verslag zal verschijnen. Maar hebt u zelf beelden en verhalen die u wilt delen met 
anderen, mail het naar webredactie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
 
nr. 8 januari 2021 
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