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KERSTMIS 2020 
HET IS AL TIJD 
Tijd om om te zien 
Tijd om vooruit te zien 
Tijd om te zorgen 
Tijd voor vertrouwen 
Tijd voor liefdevol geloof. 
2021 
Een nieuwe morgen 
Een nieuw jaar 
Elkaar terug zien 
In elkaar geloven 
De ander meer dan ik 
  
Voor u, uw omgeving 
Voor heel onze wereld 
Gods Vrede 
Pastor Gerard de Wit 

 

 

 

*************************************************************************** 

Ik wens u allen een Kerst vol vrede en hopelijk een nieuw jaar zonder verdriet of tegenslag. 

Maar mocht het even niet meezitten dan wens ik u mensen om u heen die uw weg 

verlichten. Zalig Kerstfeest. 

An Kolfschoten 

*************************************************************************** 

VOORUITZIEN 
Omkijken 
            in verwondering 
            hoe snel het ging 
            't is weer december 
Stilstaan 
            bij momenten 
            die herinneringen 
            zijn geworden 
 
 
 
 
 
 

 
Vooruitzien 
            naar het nieuwe  
            jaar waarin nog  
            alles ligt verborgen 
 
Al is het soms zo donker, 
het wordt altijd weer kerstfeest. 
LICHT in de duisternis,  
Licht dat nooit dooft. 
(schrijver onbekend) 
 
Cor en Margreet van Baarsen 
 

*************************************************************************** 



In de tijd van corona en ook nu in een periode waarin de gezondheid te wensen overlaat 
ervaren we de Sint Maarten geloofsgemeenschap als een warme deken, die de boodschap 
van het kerstkind voelbaar laat zijn in de aandacht en het medeleven. 
Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest, moge het licht van dit kind onze wegen verlichten 
ook in het nieuwe jaar en daarom een Zalig Nieuwjaar. 
Warme groet van Gon en Paul Sparnaaij 
*************************************************************************** 
Een ster straalt in het donker en wijst ons naar dit KIND 
Zalig Kerstfeest! Vrede, geluk en vooral gezondheid in het nieuwe jaar 2021. 
                                                                          Anton en Gerda Sonderman 
*************************************************************************** 
Wij wensen jullie allemaal een Zalig kerstfeest , 

Liefde , Geluk ,Gezondheid en Gods zegen in het nieuwe jaar . 

Ton en Elly Kemp 

*************************************************************************** 

Ik wens iedereen die onze Sint Maartenskerk een warm hart toedraagt, 

heel goede kerstdagen toe. 

Laten we met elkaar streven naar een positief, gezond en liefdevol 2021. 

Groet, Jellie Klaver 

*************************************************************************** 

Voor alle medeparochianen wens ik een mooie kerst met vrede in ieders hart. 

Lieve groetjes Sonja Cornelissen  

*************************************************************************** 

 

 
 

*************************************************************************** 



Wij wensen iedereen een Zalig en Vredig Kerstmis en dat wij elkaar in het nieuwe jaar weer 
meer mogen ontmoeten in een goede gezondheid. 
Een lieve groet van Nico en Tiny Alberts 
*************************************************************************** 
Van mij een bericht  voor U, een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar en alles wat 
wenselijk is  en bedankt ieder voor zijn inzet  voor wat dan ook, van Arie Kemp 
*************************************************************************** 

Nooit bij stilgestaan hoe belangrijk het Samenkerkzijn is! 

Het was altijd zo vanzelfsprekend ! 

Laten we hopen dat de moeilijke tijd voor ons allen zo gauw mogelijk tot het verleden 

behoort. 

Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest toe en alle goeds voor het Nieuwe Jaar 2021. 

Lieve groeten van Fred en Mieke Gerritsen uit Maarssen. 

*************************************************************************** 

Wij wensen allen een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar! Wat een leuk idee om zo weer 
wat verbinding te voelen met de hele kerkgemeenschap! Hopelijk gaat  in het nieuwe jaar de 
oude kerkgang weer plaats vinden!Tot dan in 2021 
Lieve groet van Pim en Marijke Bolck 

 
*************************************************************************** 

De wereld is veranderd, maar de geboorte van Jezus niet. Laten we het licht van Kerst 

vasthouden voor de toekomst. Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2021 

toegewenst, Wim en Corrie  Bosman  

*************************************************************************** 

 
 
 
 
 



Graag wens ik jullie voor zoveel als mogelijk fijne feestdagen. Het zal zeker anders  worden 
dan we zouden  willen , maar laten we proberen er het beste van te maken en wat lichtjes 
om ons heen te strooien. 

 
 
Heel veel lieve groeten en ik hoop van harte op een beter jaar ,dat we elkaar na de diensten 
in onze Sint Maarten  weer bij een kopje koffie mogen ontmoeten. 
Jos de Wild 
*************************************************************************** 

The weeks turn to months and the months into years, 
There’ll be sadness and joy, there’ll be laughter and tears, 
But one thing I pray to Heaven above, 
May each of your days be a day full of love. 
Marga en Kees Thijs 

*************************************************************************** 

Dit jaar hebben we misschien wel meer dan ooit ervaren hoe waardevol het is om ‘gezond 
én ‘samen’ te zijn. 
Ik wens een ieder voor 2021 veel gezondheid en mooie momenten van samenzijn toe. 
Astrid Joosten 
*************************************************************************** 
Onzichtbaar 
Een zucht is onzichtbaar, net als de wind 
De nacht is onzichtbaar als de dag begint 
Onzichtbaar zijn de dingen die ik nooit 
meer vind 
Maar met mijn ogen dicht, zie ik in onze 
schaapsstal, het kerstkind 
Dat ons allen, ondanks alles, met elkaar 
verbindt 
Wij wensen iedereen sfeervolle dagen en 
een gezond 2021, 
Stephan en Mieke Burgers 
 
 
 

 

 



Dit staat er op 25 december in een boekje van Anselm Grun: 

Laat je door de engelen van Kerstmis vertrouwd maken met de 

lichtheid van het bestaan, met de vreugde in het leven. Laat je door 

hen zeggen, dat God welbehagen in je vindt. Misschien krijg ook jij 

dan vleugels en kun je je boven de grauwe werkelijkheid verheffen 

zodat de hemel zich boven je opent. Onder de vele engelen op de 

kerstafbeeldingen is er heel zeker een, die voor jou is bestemd, om 

alleen aan jou de grote vreugde te verkondigen dat er voor jou een 

redder is geboren. 

Onze wens is dat iedereen zo’n engel tegenkomt en het licht 

doorgeeft aan een ieder die wel wat licht kan gebruiken. Laten we 

het licht doorgeven!  

Zalig Kerstmis en een verlichtend 2021 

Huub en Willie van Keeken 

*************************************************************************** 

Een extra gezegende Kersttijd gewenst  voor de gehele Sint Maartensgemeenschap. 
Extra, omdat het voor iedereen nu een buitengewoon nare tijd is.  
Henny en Thea van Breukelen vanuit Loosdrecht 
*************************************************************************** 

Wat een bizar jaar was 2020. Maar wat hebben we, ondanks alle beperkingen,  

mooie dingen in onze kerk beleefd. Dank aan allen die dit mogelijk maakten. 

Voor 2021 wens ik ons allemaal volle kerkbanken, met zingende mensen, 
die na afloop gezellig koffie drinken. Geniet van de feestdagen en ik wens 
iedereen alle goeds voor het nieuwe jaar.  
Lia Thijs 
*************************************************************************** 
Boukje Andringa-Brattinga wenst u allen heel gezellige Kerstdagen en een Zalig Kerstfeest en 

voor 2021 een goed, vredig en gezond jaar. 

*************************************************************************** 

Lieve mensen, 

Dit jaar is een bewogen jaar voor ons allen en met de lockdown tot 19 januari a.s. houdt dit 

langer aan dan we zouden willen. Gelukkig is er met de komende vaccins een lichtpuntje aan 

de horizon. Laten we het nieuwe jaar positief en met vertrouwen tegemoet gaan. We 

wensen jullie allemaal een gezegende Kerst toe en een heel voorspoedig en bovenal gezond 

2021.  

Hartelijke groet, Joop en Olga Zuiderwijk  

*************************************************************************** 

  

 
 
 
 
 
 
 



Aandacht 
  
We hebben elkaar nodig 
Dat is toch zonneklaar 
Want mensen willen warmte 
En aandacht voor elkaar 
  
Waarom niet even praten? 
Waarom geen lieve lach? 

Zo zorg je voor een lichtpunt 
Ook op een donkere dag 
  
Iemand die naar je luistert 
Iemand die met je praat 
Dat is nou juist hetgeen 
Waar ’t bij een mens om gaat 
  
Ben en Jeanne Huiden 

*************************************************************************** 

Marijke Levens 

*************************************************************************** 
We wensen u allen Zalig Kerstmis en een voorspoedig Nieuwjaar. 
En dat ieder van ons de verbondenheid met elkaar blijft voelen terwijl we het samen zijn nog 
zullen moeten missen. 
Jos van Cleef, Saskia, Daan en Lotte van der Linden  
*************************************************************************** 
 



Dank aan allen die onze geloofsgemeenschap de mogelijkheid bieden elkaar 

al is het op afstand te ontmoeten. 

Wij wensen ieder Gezegende Kerstdagen en een corona vrij Nieuwjaar. 

Joke en Johan van Stralen 

***************************************************************************

Nu in deze bizarre lockdowntijd realiseren we ons terdege dat onze parochiegemeenschap 

zo'n bindende factor is. 

Nu wij door Cees' ziekte geen kerst in onze kerk kunnen vieren, zijn we blij dat we op deze 

manier toch in de gelegenheid worden gesteld om iedereen een Zalig Kerstfeest en een 

liefdevol 2021 toe te wensen. 

Cees en Ria Miltenburg 

***************************************************************************

2020 was voor iedereen een lastig jaar. 

Hopelijk vieren we in 2021 alle feestdagen weer met elkaar! 

Een Zalig Nieuwjaar 

Groetjes Gerard en Trudie Kemp 

*************************************************************************** 

Voor iedereen fijne dagen en voor 2021 hopen we elkaar weer te kunnen ontmoeten. 

Jan en Annie Lenssinck 

*************************************************************************** 

Voor iedereen warme dagen, ondanks de afstand die we moeten houden. 

Voor het jaar 2021 alle goeds en tot snel. 

Groetjes Gea Lenssinck en Constantijn 

*************************************************************************** 

Iedereen een zalig kerstfeest en een gezond 2021 

Bep Römers 

  

 
*************************************************************************** 
 
 



Wij wensen alle mensen van de Sint Maartenskerk een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 
Nieuwjaar. 
Laten we hopen dat we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten. 
Anneke en Henk Kemp 
*************************************************************************** 
"De ware verbondenheid zit in het hart" 
Voor iedereen een Zalig Kerstmis 
Elly en Ton Thijs 
*************************************************************************** 
doe iets geks 
                     denk iets moois 
                     zeg iets liefs 
 
                     dan heeft elke dag in 2021 
                     iets positiefs    
Ineke en Piet Geurtsen 
*************************************************************************** 
Voor iedereen een Zalig Kerstfeest en de beste wensen voor het nieuwe jaar met 
hartelijkheid voor ieder. 
Met een knuffel van Fonny Woorts 
*************************************************************************** 
Een oosterse wens 
Ik heb drie schatten 
die ik koester en behoed: 
de eerste is liefde, 
de tweede beperking, 
de derde is: nooit de eerste willen zijn. 
Omdat ik liefde heb, 
kan ik dapper zijn, 
omdat ik matig ben, 

kan ik vrijgevig zijn 
omdat iik nooit de eerste wil zijn, 
kan ik mezelf vervolmaken 
en groot worden 
 

Lao-tzu (6de eeuw voor Christus) 

Hanke Mekel 

*************************************************************************** 

Fijne feestdagen, wij missen jullie allemaal ontzettend. Het is alsof je in een eskimohut 

woont. De gezelligheid is ver te zoeken, maar wel te vinden door gesprekjes en een 

telefoontje of een kaartje, 

allemaal wel op afstand en dat is het hem nu juist. Maar er is altijd een horizon waar we naar 

toe leven. En die komt er en dan gaan we weer helemaal los met praten en knuffels. Wij 

verheugen ons daarop, hou goede moed en dank voor alle inzet.  

Met veel dank voor alle werkzaamheden. Helaas voor niets, maar zoek de horizon. Was 

kortsluiting in mijn verlichte kerstster maandag een voorteken? 

Kees en Tony Baas 

*************************************************************************** 

Aan het einde van  deze speciale editie van de Weekbrief danken we iedereen voor zijn of 

haar bijdrage (deze zijn op volgorde van binnenkomst geplaatst) en sluiten wij ons aan bij 

alle goede wensen: Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar. 

Leo en Monique Fijen 

 


