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Kerst vieren we samen
Donderdag 24 december 16.30 uur
Vastbesloten was ze om er deze
Kerst het beste van te maken.
Goed, de kinderen konden niet komen, en ze was voor het eerst alleen. Het was nu eenmaal niet anders. Maar ze zou haar beste beentje voorzetten. Dat had ze zich
voorgenomen, en dat zou ze ook
doen.
Trrring.
Haar gedachten werden onderbroken door de bel.
Wie kon dit zijn, op dit uur?
Voor de deur stond de buurman.
Niet alleen, maar met alle buurtjes
van de straat.
Ze zongen: We wish you a merry
Christmas en Stille Nacht.

En de buurman gaf haar een mand.
“We hoorden dat u alleen bent deze
kerst. Daarom willen we dit aan u
geven. Het is van ons allemaal. Gelukkig Kerstfeest”
“Gelukkig Kerstfeest”, klonk het uit
alle monden.

zelligheid. Een zakje eigen gebakken koekjes...
Zo lief allemaal, en wat had het
haar ontroerd, en goed gedaan.
Haar ogen dwaalde naar de mand.
Nog één ding lag erin: een envelop.
Toen ze hem opende, kreeg ze tranen in haar ogen.
Zaterdag 26 december 20.00 uur
Een prachtige tekening van haar
buurmeisje. Achterop had haar
Ontroerd zat ze in haar stoel.
moeder geschreven:
Ze keek naar de mand, die nu bijna
‘Eer aan God in de hoogste hemel
leeg was.
en vrede op aarde voor alle mensen
Wat had ze genoten van alles uit de
die hij liefheeft.’
mand. Elke ochtend, middag en
Die liefde had ze ervaren in alle
avond mocht ze een presentje
aandacht van de mensen om haar
openmaken.
heen. Ze had zich geen moment
Zelfgemaakte soep, die ze alleen
alleen gevoeld.
maar hoefde op te warmen.
Het was een kerst geworden om
Een kaars voor wat warmte en genooit te vergeten.

Delftse kerst
Een pakket voor kerst met enkele maaltijden, een boekje
met informatie en wat dingen om te doen, bezorgd door
studenten op 23 december. Zo willen we aan elkaar denken
met Kerst. Het pakket is bedoeld voor ouderen die dit jaar
minder mogelijkheden hebben anderen te ontmoeten in de
Kerstdagen. De Delftse Kerst is een initiatief van vrijwilligersorganisaties van
studenten in samenwerking met Eén tegen Eenzaamheid, Delft voor Elkaar,
de gezamenlijke ouderenbonden en de Delftse kerken. Wilt u een pakket of
ontvangen of kent u iemand die daarmee blij gemaakt kan worden, geef het
door. gelovenindelft@gmail.com, 06-17008025 (René Strengholt).

In Delft en de Hofkerk
(Kerst) Wandeling
Wandel mee vanaf de Hofkerk elke dinsdag 14.00u en vrijdag 10.30u.

Kerst(kaart)missie
Een kaartje bij iemand die wel
een beetje liefde en aandacht kan gebruiken: in het ziekenhuis, hospice,
verzorgingshuizen en rondom de kerk.

Inzamelingsactie
Voedselbank
Hofkerk - woensdag
16 december van
14. – 18.00u.
Geef ook iets
extra’s bij zit
zoals bv. een
feestbrood of
een kerstkrans.

hofkerk-delft.nl/kerst-vieren-indelft-en-de-hofkerk

Schaapjes tellen
Zoek het kerstverhaal en de
schaapjes achter de ramen

Delftse Kerstfilm
Kerstnacht maar dan anders. Het verhaal van de
geboorte van Jezus op
frisse manier verteld in
Delft van nu

Zingen bij de Lindenhof
Kerstliederen
spelen en zingen
buiten voor de
Lindenhof:
16.00-17.00u

Kerstnachtdienst
Kerstnacht
met mooie
muziek en
gedichten:
Hofkerk 22.00u

Kerst bloem
schikken
Bloemschik thuis
alleen of in kleine
groep met een stapvoor-stap handleiding.
De opbrengst is voor de
Mother Aïda foundation in
Oeganda

Kerkdiensten online
Alle (kerst)diensten film en musical online
raadvankerkendelft.nl

Nodig internationale studenten aan je kersttafel
Ontvang op 3e Kerstdag, zondag 27 december, van 12.– 16.00 u twee buitenlandse studenten of PhD’s aan uw kerstlunch.
dutch.christmas.lunch@gmail.com.

Kerstmusical
“Het beste nieuws”
In de kerstviering 10.u gaat de
musical in première.
De Adventsbode is een kleine krant met
maar zeven abonnees. En als een paar
weken voor kerst drie trouwe lezers
hun abonnement opzeggen en overstappen naar
het grote Larieblad slaat bij de redactie de paniek
toe. Wat kunnen ze doen om hun krant te redden?

Oudjaardienst
Aan de hand van 7 lichtjes lopen we
in de Hofkerk om 17.00u. nog
eenmaal het jaar door.

