Geacht gemeentelid,

Rijsoord, november 2020

In de kerk breekt de zgn. Adventsperiode aan. Advent is een tijd van verwachten, wachten op het
LICHT. Vier weken lang zien wij uit naar de komst van Jezus.
Voor de één betekent dit een gezellige tijd, voor de ander misschien juist een donkere of eenzame
tijd. Juist in deze Corona-tijd zijn kwetsbare mensen extra eenzaam. Daarom willen wij in deze
periode voor Kerst in onze gemeente evenals vorig jaar dit bijzondere project opstarten. Het zgn.
Engelenproject. Het is een breed project dat alleen kan slagen als we het samen doen.
In de de Bijbel lezen we hoe in de aanloop naar de geboorte van Jezus engelen een grote rol spelen.
Wij hebben geen vleugels, maar wij kunnen wel mooie dingen zeggen of doen.
Onze concrete vraag is:
1. Wie van u wil de komende 4 adventsweken een kleine attentie afleveren bij iemand die in deze
periode extra aandacht nodig heeft? U krijgt dan van ons een naam of meerderen. Wij denken aan
mensen die alleen en eenzaam zijn, zij die een moeilijk jaar achter de rug hebben, ziek zijn of zorgen
hebben of die wel een duwtje kunnen gebruiken in hun geloven. Het gaat om kleinigheden die door
u anoniem bezorgd gaan worden. Wat u geeft wordt in deze bijzondere Corona tijd door onze
gemeente aangeschaft.
2. Zou u ons namen en adressen kunnen geven van mensen die in uw ogen, in aanmerking komen om
deze attenties te ontvangen?
Met z’n allen meeleven met een ander, het kan heel mooi zijn en juist nu heel erg nodig.
Wilt u meedoen, vult u dan onderstaand strookje in. U kunt meedoen en/of een naam geven van
iemand die u een attentie gunt. Dat mogen ook mensen buiten onze gemeente zijn.
U ontvangt dan van ons verdere informatie hoe dit project precies werkt en wat de spelregels zijn.

Met vriendelijke groet,

De adventscommissie van de Zendings- en Evangeliesatiecommissie.

(u kunt de antwoordstrook bij ds. Groen in de brievenbus doen – u kunt de antwoordstrook ook
overtypen en per mail versturen: predikant@hervormdegemeenterijsoord.nl)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ja ik doe mee.
Mijn gegevens zijn: (graag volledig invullen).
Naam
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…Adres……………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode/ Plaats ……………………………………………………………………………………………………………………..
Tel.nr…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Email ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik wil graag iemand opgeven om een attentie te ontvangen. (graag volledig invullen.)
Naam ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode/Plaats………………………………………………………………………………………………………………
Reden………………………………………………………………………………………………………………………………

