
20 december 2021     

   

 

Lieve leden en vrienden van De Kapel, 

 

Wat voor verhalen zullen er later over deze 

coronatijd verteld worden? Onze mooi voorbereide 

Advents-kerstviering in De Kapel is op de valreep 

nog afgezegd. Het wordt ook thuis een kerstviering 

in kleine kring. Een kerstviering zonder grote diners 

en zonder in het koor te zingen. Een kerstviering 

zonder de concertbezoeken en zonder familie-

uitstapjes. Kerstmis wordt weer anders dan anders en 

anders dan we hoopten.  

 

Maar gelukkig is Kerstmis een feest waarin we iets 

herdenken dat door oorlogen, hongersnoden en 

stormen  heen onaangetast blijft. Ook in onze 

coronatijd. We vieren de geboorte van een bijzonder 

persoon; Jezus van Nazareth. Geboren in het toen 

kleine plaatsje Bethlehem groeide hij op tot 

wegwijzer en steun voor velen. Hij riep ieder op om 

naar anderen om te zien. Om vriendelijk te zijn voor 

de mensen die op je weg komen. Om de armen in de 

samenleving niet te vergeten. Jezus had hart voor wie 

hij ontmoette.  

 

Veel verhalen over zijn dagelijkse ontmoetingen zijn 

bewaard gebleven. Je kunt je daarbij voorstellen dat 

mensen opgetogen en blij op een gesprek met hem 

terugkeken. Ook voor onze tijd is Jezus van 

betekenis. Met zijn leven is er Licht gekomen op 

aarde. Zoals de evangelist Johannes schrijft: “Een 

licht dat de duisternis niet kan doven”. In dat Licht 

kunnen we toch ons kerstfeest vieren. En in dat Licht 

kunnen we extra omzien naar elkaar. 

 

Ik wens U alle goeds toe, ook voor het nieuwe jaar.  

 

Hartelijke groet, 

 

Katrijne Bezemer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een lied / gedicht van M. Koijck-de Bruijne: 

 

Lied over de verhalen van God met de mensen                           

 

Verborgen in oude verhalen, 

verteld zolang mensen bestaan, 

zijn woorden van hemel en aarde 

die over Gods wonderen gaan. 

W’ ontdekken ze als we ervaren 

ontvangend in ‘t leven te staan. 

 

Verhalen die jong zijn gebleven 

want ook ons bestaan wordt verwoord 

in tijdloze, steeds nieuwe beelden 

sinds eeuwen door mensen gehoord. 

Z’ omsluiten ons warm als een deken, 

ze nemen ons op en gaan voort. 

 

Wij leven zelf nieuwe verhalen 

waarin ons De Geest tegenkomt, 

als groots en geweldig ervaren, 

als ruimte en rust in een storm. 

Wij zeggen weer voort wat wij zagen, 

verhaal waar geen einde aan komt.  

 

      

         ---------------------  

 

De Kapel is in elk geval t/m 9 januari gesloten. 

We houden u op de hoogte over wanneer we de 

deuren weer openen.   


