
Kerstmis in Linden 

 

ALLE GEPLANDE VIERINGEN GAAN NIET DOOR 

 

We dachten een goed plan te hebben om ondanks de beperkingen een mooie invulling voor het 

Kerstfeest in onze kerk te hebben. Afgelopen zondag  bij de koffie na de viering van 3e 

Adventszondag was voor ons al duidelijk dat we beter konden afzien van alle geplande vieringen. Het 

was ook duidelijk dat er alle begrip was voor dit besluit. 

De vieringen zouden al veel korter en anders zijn dan andere jaren maar Trees van den Broek en 

Laurens Koole waren al volop enthousiast bezig met de voorbereidingen. 

We zijn ook blij dat we op de eerste drie Adventszondagen mooie vieringen hebben meegemaakt: kort 

(max 20 minuten)  maar zeker  niet minder mooi en inhoudsrijk. En met koffie na in De Burcht!  

 

Dit nummer van Rond De Lindense Toren was helemaal klaar en zou op dinsdag 15 december zijn 

bezorgd. Dat wordt enkele dagen later want de actualiteit vergde aanpassing.   

Kerstmis 2020 zal de geschiedenis ingaan als totaal anders. Na de toespraak van onze premier op 

maandag is duidelijk dat iedereen Kerstmis in kleine kring zélf zal moeten invullen, ook de behoefte 

aan spirituele beleving, die deze dagen door velen wordt gevoeld. Er is onder deze omstandigheden 

zelfs meer ruimte voor. Lezend in dit nummer kunt u ook aanknopingspunten vinden. Het kerstverhaal 

over de herder dat in de gezinsviering een belangrijke rol zou spelen, kunt u samen met kinderen of 

kleinkinderen lezen.  

Hieronder vindt u nog meer suggesties.    

 

Kerstviering uit het Friese Jorwert 

Dit bijzondere jaar zal ook de Kerstviering voor velen anders verlopen dan gewoonlijk. Niet 

samengepakt in een warmgestookte kerk voor de kerstnacht. Niet glunderend opgetogen met kinderen 

spelend en zingend in de Kerstmorgen. Nee, we zijn thuis en kijken via onze beeldschermen naar de 

verschillende vieringen. Bij het licht van onze eigen kaarsen en het geurige groen van onze eigen 

kerstbomen. 

 

 
 

Bij Nijkleaster, een Geloofsgemeenschap in Jorwert, is Verbinding één van de drie pijlers waarop onze 

manier van geloven en vieren rust.  

Verbinding, ook deze wonderlijke Kerst aan het einde van een vreemd jaar 2020. 

 

Op Eerste en Tweede Kerstdag kun je afstemmen op het TV – programma ‘Met hart en ziel’ om de 

kerstviering van Nijkleaster in de Redbadstsjerke in Jorwert mee te maken.  

‘Met hart en ziel’is dan te gast bij onze bijzondere en sfeervolle viering met voorganger ds. Hinne 

Wagenaar die ons vertelt over de middeleeuwse monnik Wybrandus die door God geroepen wordt om 

zingend de komst van het Christus-kind aan te kondigen. 

 

Uitzending  1
e
Kerstdag 25 december 16.15 uur NPO 2 

  2
e
Kerstdag 26 december 8.10 uur NPO 2 

 



Theoloog des Vaderlands komt met Nieuwjaarszegen in tv-uitzending 

Theoloog des Vaderlands Almatine Leene spreekt op zondag 3 januari een Nieuwjaarszegen uit over 

Nederland. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat gaat ze doen in een televisie-uitzending van de Evangelische Omroep vanuit de Kloosterkerk in 

Den Haag. Bij haar aantreden als nieuwe Theoloog des Vaderlands zei Leene al dat de kerk in 

Nederland wel wat meer uit haar schulp mag kruipen.  

Met deze Nieuwjaarszegen voegt ze de daad bij het woord. ‘Het voordeel van deze benoeming is dat je 

dit soort dingen in gang kunt zetten, om de samenleving te laten zien wat je als kerken te bieden hebt.’ 

Met de Nieuwjaarszegen wil ze een nieuwe traditie starten, nu tradities als de nieuwjaarsduik en 

nieuwjaarsborrel niet kunnen doorgaan. ‘Sommige burgemeesters houden ook een 

nieuwjaarstoespraak, de CEO van een bedrijf ook, of de directeur van een school. De kerk heeft ook 

een boodschap.’ 

 

Uitzending zondag 3 januari 2021 om 11.55 uur op NPO 2 

 

 

De contactgroep Linden 
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