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werk is om de gemeente in de huidige staat door te
kunnen laten gaan. Althans, dit is mijn gevoel. Een
kerkenraad die afscheid neemt en geen opvolging
krijgt. Onze predikant die met emeritaat gaat en een
gemeente, hoe sterk de vriend(in)schap ook is, die
steeds kleiner wordt. Ook ondergetekende gaat er
natuurlijk mee stoppen. Naast het redacteurschap en
samen met Nettie de laatste tijd ook het kosterschap.
Van mijn kant komt er in januari 2021 nog een
afscheidsnummer en dan is het mooi geweest. Ook
voor mij is het zwaar en pijnlijk te moeten stoppen,
maar ben ook realistisch.
Het gaat u allen goed.
Verder wens ik u allen Gezegende Kerstdagen en
Nieuw Jaar toe!
Jaap van Duin

Kerkdiensten

Iedere Zondag om 10.00uur in het Trefpunt Schoolstraat 2
2202HJ Noordwijk

Vanaf a.s. zondag 22 november kunnen we weer
kerkdiensten houden in het Trefpunt.
T.g.v. de verscherpte maatregelen van 3 nov. jl. is
koffiedrinken niet toegestaan en dat blijft voorlopig
ook zo. Het is ook niet de bedoeling dat u
consumpties meeneemt. Verder het dringend advies
om een mondkapje te dragen bij binnenkomst bij het
staan en lopen. Als iemand op zijn of haar plek zit,
mogen de mondkapjes af. Verder zijn niet meer dan
30 personen welkom en dient men zich aan de
aanwijzingen te houden!
6 december
ds. G.J. Loor
13 december ds K.J. Bijleveld
20 december ds. J.Maliepaard H.A. en Afscheid
ambtsdragers
25 december ds J. Maliepaard, viering Kerstfeest
27 december ds. J.Maliepaard
Afscheidsdienst
en Opheffing gemeente

Van de redactie

Meditatie

In deze laatste Nieuwsbrief van het jaar des Heeren
2020, waarin we in de maand december met elkaar
advent en kerst hopen te vieren leek het mij goed
om mijn eerste overdenking wat betreft advent en
Kerst uit het jaar 2012 opnieuw te plaatsen. Op een
enkele wijziging na, advent begint nu op 29
november i.p.v. op 2 december. Maar voor de rest
lijkt me deze overdenking zijn actualiteit nog niet te
hebben verloren. Hoe kan het ook anders, immers
Christus is gisteren, heden en morgen Dezelfde, tot
in alle eeuwigheden. In 2012 schreef ik het volgende:

Afscheid nemen doet pijn, maar het kan niet anders.
Eigenlijk constateert iedereen dat het onbegonnen
1.

Twee december is de eerste van de vier
adventszondagen. Immers de vier weken voor Kerst
noemen we adventstijd. Een tijd gevuld met hoop, met
verwachting. Je kan ook zeggen: deze adventstijd is
zwanger van Hoop. Want in die tijd denken we aan
Jezus Christus eerste komst naar deze wereld. Hij is
gekomen, 2000 jaar geleden. Gods eigen Zoon werd
mens, als een kindje in een kribbe, een voerbak voor
de dieren. In een stal van Bethlehem. Dat vieren we elk
jaar met Kerst. Zijn geboortedag. Zijn verjaardag.
Tegelijkertijd verwachten wij ook, naar zijn belofte,
zijn tweede komst naar deze wereld. Zijn wederkomst.
Omdat Hij gekomen is - we vieren immers die grote
waarheid met Kerst - daarom weten we ook zeker, Hij
komt opnieuw. Dat verwachten wij. Dan komt er een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar
gerechtigheid woont (2 Pt. 3:13) .
Veel mensen hangen tijdens de adventstijd een
adventsster voor hun raam, anderen zetten een
Menorah, dat is een 7-armige kandelaar met 7 lichtjes
voor hun ramen. Aan alle voorbijgangers wordt
daarmee verteld: De Messias komt, de Heiland, Jezus.
Wij vieren dat met Kerst. Hij is gekomen en Hij zal
nogmaals komen. Op de wolken van de hemel. Als de
wereld donker is, vol met verkeerde dingen, onrecht
en pijn. Als mensen Hem niet meer verwachten. Dan
komt Hij. Bereid je daar maar op voor!
Hoeveel mensen zien het niet meer zitten, hebben
geen hoop, geen uitzicht door allerlei tegenslagen en
moeilijkheden, geen werk, een dodelijke ziekte heeft
zich aangediend etc; hoeveel mensen voelen zich niet
moe, depressief, trekken zich terug binnen de muren
van eigen kring of huis.
Lieve mensen, advent vertelt ons: wanhoop maar niet!
Kijk maar naar de lichtjes voor de ramen. Want Straks
vieren we als God het wil weer Kerst. We vieren weer
dat Jezus echt gekomen is! Om ons echte hoop te
geven. Houvast en troost. Hij neemt het voor je op!
Hij zoekt je op in je eenzaamheid! Hij vertelt je met
zijn komst: Er is hoop voor jou, nu, maar ook voor de
toekomst! Jouw zonden nam Hij mee van de kribbe
naar het kruis, Jouw wanhoop draagt Hij weg en neem
het van je af. Geef je maar in geloof aan Hem over!
Straks klinkt het weer. “U is heden de Heiland
geboren, namelijk Christus de Here in de stad van
David. En dit zal u het teken zijn. Gij zult een kindje
vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.”
Luk 2: 11,12
Komt laten we ons voorbereiden om Hem te
aanbidden.

Tot zover die eerste overdenking. Mag het volgende
lied ons inspireren om Hem werkelijk de aanbidding te
brengen Die Hem waardig is.
Gezang 138
1

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2

3

4

De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Pastoraat.
De maand december zal voor ons allen een
gedenkwaardige maand zijn en blijven. Voor ons allen
als gemeente omdat we opnieuw hopen advent en
Kerst te kunnen vieren. Wellicht coronaproof, maar
toch! Gods blijde boodschap zal nog steeds in alle
volheid mogen klinken en worden verkondigd.
Bovendien mogen we de broeders ambtsdragers br.
Louw van den Bosse en br. Erik Tinga D.V. op zondag
20 december a.s. in het zonnetje zetten, omdat zij de
volgende zondag hun ambt neerleggen na meerdere
jaren trouwe dienst. Voor Erik is dat ruim 14 jaar,
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vanaf 22 oktober 2006, voor Louw ruim 4 jaar, vanaf
maart 2016 . We zullen de 20e daaraan de nodige
aandacht schenken. Nu al past ons een woord van
dank voor alles wat zij in de afgelopen periode hebben
mogen doen. Zij waren er praktisch altijd. Welke
ouderling of diaken in willekeurig een andere
gemeente kan hen dat nazeggen? Maar ook alleen
het feit dat ze er al waren, was een menselijke
zekerheid, dat de gemeente van Noordwijk er was en
kon functioneren. Dat ondervinden we in deze en de
volgende maanden, nu we met elkaar na veel zoeken,
strijd en moeite moesten constateren, dat bij het
ontbreken van nieuwe ambtsdragers de gemeente als
officiële vGKN gemeente moet worden opgeheven.
God zij dank betekent dat niet dat er niet nog een
vorm van bij elkaar horen van hen die geen andere
thuisgemeente hebben gevonden blijft bestaan.
In dit verband wil ik ook een ieder bedanken voor al
het werk wat hij of zij in de afgelopen jaren heeft
gedaan voor de Heere ten dienste van de gemeente
van Noordwijk. Ik zou wel een hele lijst met
werkzaamheden kunnen noemen, maar dan is het
gevaar groot dat we iets of iemand vergeten. Dat zou
pijnlijk zijn. Daarom doe ik het maar niet. Voor een
ieder geldt hetzelfde. Wij danken samen met u dat u
dit mocht en konden doen .
Uiteraard is al ons doen en laten in onszelf niet
volmaakt. Maar wat bemoedigend is het, dat we
weten dat onze Hogepriester bij uitnemendheid, Jezus
de Gezalfde, Hogepriester naar de ordening van
Melchizedek niet alleen voor ons allen bidt en pleit bij
de Vader, maar dat Hij in Zichzelf ook alle zonden
verzoend heeft en door Zijn leven ons eeuwig behoud
heeft zeker gesteld. De aardse hogepriester droeg
heilige kleding en op zijn tulband was een gouden
diadeem bevestigd met de woorden: de HEERE.
Daarmee droeg Hij al de ongerechtigheden van de
geheiligde gaven die de Israëlieten brengen. (Ex.
28:30) Wat de priesters doen namens het volk is dan
daardoor aangenaam voor God. En hun persoonlijke
zonden werden op de Grote Verzoendag verzoend
voor Gods Aangezicht.

dat zulks in de weg zal staan. De Heere zij ons daarin
genadig en nabij.
Bovendien is het een gedenkwaardige maand, omdat
ik de 24 december de leeftijd hoopt te bereiken
waarop ik met emeritaat ga. Dat zullen we op zondag
27 december ook gedenken tezamen met het met
emeritaat gaan van de gemeente. Dat geeft aan de
ene kant vreugde omdat ik deze datum samen met
Heleen en mijn familie, maar ook met u allen hoopt te
bereiken, zodat ik volgens de officiële papieren overga
tot een andere staat des levens. Maar het geeft ook
verdriet dat dat samengaat met het opheffen van de
vGKN Noordwijk.
De voorbereiding voor deze dienst zijn al in gang
gezet. De aankondigings- en uitnodigingskaarten zijn
gedrukt en als u het leest vermoedelijk al verstuurd.
Het zal geen groot afscheid kunnen worden, omdat
we niet meer dan 30 personen, de medewerkers niet
meegerekend, mogen uitnodigen en verwelkomen.
Uiteraard is dat op de allereerste plaats de gemeente
van Noordwijk. Maar ik hoop het ook met enkele
familieleden en vrienden te mogen gedenken. We
hopen dat de dienst ook op video kan worden
vastgelegd zodat het later door meerderen nog kan
worden meegemaakt.
Degene onder ons, die nu al weten wat hun nieuwe
kerkelijk onderdak zal zijn, wensen we Gods zegen
toe, een goede uitgang uit onze gemeente en een
gezegende ingang in de nieuwe gemeente (Ps. 121)
Degene onder ons, die ‘blijven,’ wensen we toe, dat zij
wellicht meer dan hiervoor naar elkaar zullen omzien.
En we weten allen wel dat beloften soms makkelijker
gedaan zijn dan in te lossen. Moge de Heere u allen
daarin de weg wijzen en dat u in alles uw vertrouwen
blijft stellen op Hem alleen.
Rest mij nog u allen ook namens Heleen Gods genade
en nabijheid toe te wensen.
ds. Sj. Maliepaard.

Daarom mogen we als ambtsdragers, ouderling,
diaken en predikant en als gemeente weten dat het
bloed van Christus in Zijn persoon, Zijn leven, lijden en
sterven ons reinigt en heiligt voor Gods Aangezicht,
zodat we toch in Hem volmaakt mogen zijn. Daarom is
het zo mooi dat we die 20e ook nog het Heilig
Avondmaal met elkaar mogen vieren. We hopen dat
een ieder van ons dat met diep ontzag en in kinderlijk
vertrouwen tot zich mag nemen en dat er niets zal zijn
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Van donker naar Licht

De Adventstijd is weer aangebroken en we zien in de
donkere maand december uit naar het Kerstfeest.
Advent is een tijd van inkeer en verwachting, van
hoop en vreugde.
Midden in dit donkere jaargetijde vieren wij de komst
van het Licht, Jezus Christus. Hij is het Licht der
wereld. Kerst betekent, dat God ons opzoekt in het
donker.
Kijken we naar het wereldgebeuren, dan ziet het er
donkerder uit dan ooit te voren.
Onzekerheid over de corona-pandemie, toenemende
armoede en honger, op grote schaal verdrukking en
vervolging, terreur op steeds meer plaatsen in de
wereld, bloedige aanslagen op onschuldige burgers,
steeds meer burgeroorlogen, 65 miljoen mensen op
de vlucht, Islamitische Staat, Boko Haran en Al
Sjabaab die zoveel mogelijk slachtoffers proberen te
maken, toenemend onbehagen en onvrede onder
bevolkingsgroepen.
Schokkend. Dat is het nieuws dat in Nederland binnen
tien jaar bijna een derde van de 5500 kerkgebouwen
een andere functie krijgt. Kerkbesturen zien zich
gedwongen gebouwen te verkopen omdat ze wegens
het geringe kerkbezoek niet meer zijn te
onderhouden. De uitverkoop illustreert de geestelijke
kaalslag waar de westerse samenleving mee te maken
heeft.
Nieuw is dat natuurlijk niet. De aftakeling heeft zich al
tientallen jaren geleden ingezet. De westerse mens
wilde zich bevrijden van het juk van God, de Bijbel,
kerk en geloof. Het gevolg daarvan, dat er inmiddels
een hele generatie is opgegroeid die nauwelijks nog
weet heeft van het christelijk geloof; die ook
nauwelijks besef heeft van de historische invloed van
het christendom.
Dat laatste blijkt ook uit de kennis van de betekenis
van de christelijke feestdagen. De moderne,
geseculariseerde mens heeft geen kennis van de
betekenis van Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag.
Dat deze dagen zijn bedoeld om belangrijke
heilsfeiten te herdenken is totaal onbekend en er is
ook geen interesse om het te willen weten.
Veelzeggend is de uitspraak die laatst op de TV
gedaan werd: “Ik hou niet van fabeltjes, dus bespaar
je de moeite om uit te leggen wat Pasen betekent”.
Het enige wat mensen interesseert, is dat ze er een
paar vrije dagen aan overhouden.
Dat het bij Kerst gaat om het Kind Jezus dat in een stal
in Bethlehem werd geboren, weten veel mensen nog
wel. Die geschiedenis is omgeven met veel romantiek.
Kerst is voor velen geworden tot een feest van sfeer,

gezelligheid en (overdadig) consumeren, allemaal
zaken die afleiden van de ware Kerstboodschap. De
commercie vaart er wel bij. Elk jaar bereiken
kerstinkopen weer een nieuw toppunt.
Maar ook daar is iets aan het veranderen.
Winkelbedrijven gaan er de laatste jaren toe over om
kerstaanbiedingen te herbenoemen. Op zichzelf hoeft
dat niet bezwaarlijk te zijn. De vereenzelviging van
kerst met veel inkopen en lekker eten is altijd weer
een ergernis voor ieder die het werkelijk om het
Kerstevangelie gaat. Dus uit dit oogpunt bezien is die
herbenoeming positief.
Maar tegelijk is dit een veeg teken, dat de
secularisatie onderstreept. Met name in Amerika
heeft de lobby van atheïsten de laatste jaren
geprotesteerd tegen het gebruik van het woord
“Kerst” in winkels. Zij wil af van elke herinnering aan
het christelijk geloof. Dus moet het woord “Kerst” uit
de handel.
De secularisatie lijkt de klok tweeduizend jaar terug te
zetten. Toen Jezus werd geboren was de wereld in
totale geestelijke duisternis. In die donkere nacht brak
het licht van het Evangelie door.
Ondanks een steeds donker wordende wereld, weten
we dat sindsdien het Licht is blijven schijnen en
uiteindelijk de hele wereld zal gaan beschijnen. Als
licht gaat schijnen heeft het donker geen kans meer.
Het Kerstevangelie vertelt ons dat het Licht definitief
gewonnen heeft van het donker.
Laten we ons dus niet blindstaren op het kwaad wat
zich in deze wereld afspeelt.
Met de komst van Jezus op aarde straalt er Licht over
de duisternis van de wereld. Maar dan moet de
wereld dat Licht wel accepteren, anders blijft het
donker. Zolang mensen het Licht niet aanvaarden,
door met God geen rekening te houden, zal het
donker blijven.
“Het Licht kwam in de wereld en de mensen hielden
méér van de duisternis dan van het Licht. Wie kwaad
doet haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders
zijn daden bekend worden” (Joh. 3 vers 19) .
We mogen leven in de zekerheid van Gods beloften,
dat het Licht uiteindelijk zal overwinnen, ook al is daar
nu nog weinig van te zien.
Evang.Liedbundel 105:
’t Licht dezer wereld is reddend verschenen;
’t Woord, dat voor eeuwen bij God was, werd vlees.
Christus komt mensen met God weer verenen,
Zondaars verlossen van oordeel en vrees.
Louw van den Bosse
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Heilig Avondmaalscollecte 20 december

Op 20 december a.s. hopen wij D.V. het Heilig
Avondmaal te vieren.
Zoals bekend zijn de Avondmaalscollecten bestemd
voor door onze Landelijke Kerk aangedragen goede
doelen.
De helft van de collecte zal bestemd zijn voor het
Centrum voor Israëlstudies en de helft voor het
Kindertehuis Horeb.

Centrum voor Israëlstudies (afgekort CIS)
Het CIS bevordert de Joods-christelijke ontmoeting,
zowel in Nederland als in Israël.
Dit wordt bereikt op het gebied van studies, bezinning
en onderwijs, en door het stimuleren van
ontmoetingen tussen Israël en de Kerk.
Het CIS is een samenwerkingsverband tussen Chr.
Hogeschool Ede, Chr .Geref. Deputaten “Kerk en
Israël” en Geref. Zendingsbond.
Ons eigen kerkverband vGKN heeft zich in 2013
daarbij aangesloten. Ds. Maliepaard is hiervoor
contactpersoon.
Kindertehuis Horeb in Brazilië.
Netty Zeeders is een Nederlandse vrouw en werkt al
meer dan 25 jaar in Timóteo in Brazilië. Zij is op
bijzondere wijze geroepen door God om voor
kinderen uit sloppenwijken te zorgen. Kinderen die
geen veilig thuis hebben. Op dit moment komen er
drie dagen per week elke dag 100 kinderen naar
Missão Horeb. Het is een soort van naschoolse
opvang. Omdat de kinderen daar óf 's morgens óf 's
middags naar school gaan heeft Netty een
morgengroep en een middaggroep van zo'n 50
kinderen.
Netty en haar team geven begeleiding bij huiswerk,
geven ze een goede maaltijd en vertellen over God en
Jezus.
Al een aantal jaren wil Netty in Brazilië graag een
honingproject gaan starten.
Dit kan op het terrein zelf gebeuren; en het mooie is
dat de honing verkocht kan worden en zo ook weer
inkomsten kan geven.
Er is al contact gelegd met een firma een eindje
verderop en daar was men ook enthousiast. Nu
begrijpt u wel dat daar geld voor nodig is; er is al een
begin bedrag gedoneerd, maar dit is nog niet
voldoende. Er is dan ook een vrij groot bedrag nodig.
Dan moet u denken aan ongeveer € 10.000.
Er moet een klein gebouwtje gemaakt worden wat zo
dicht is dat er geen ongedierte naar binnen kan
komen. Er zijn roestvrijstalen pannen en ketels nodig
en bijbehorende gereedschappen. Een imkerpak

natuurlijk en potjes met deksel en een printer om
etiketten te printen. En bijenkasten.
Op het terrein werkt ook een Braziliaanse jongeman,
Fernando, en hij heeft al wat kennis opgedaan bij een
bevriende imker in de buurt. Hij kan dus zo aan de
gang om dit project te starten.
Wat zou het mooi zijn als Netty hier binnenkort mee
zou kunnen beginnen!
Helpt u mee om dit voor elkaar te krijgen?
Alvast “muito obrigado” of in het Nederlands: heel
hartelijk bedankt
Louw van den Bosse

Ruildienst 13 december a.s.

Tijdens de Synodezitting in oktober 2019 werd
afgesproken dat de predikanten tijdens de ruilbeurten
aandacht zullen schenken aan het thema GEBED.
Elke predikant zal dan bij een ruildienst een aspect
van het gebed voor zijn rekening nemen.
De preekonderwerpen voor de ruildiensten van 2020
zijn als volgt:
 Stil gebed
 Verootmoedigingsgebed/schuldbelijdenis
 Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 Dankgebed
 Voorbede
 Lofprijzing
 Het Onze Vader (Heere leer ons bidden)
Op D.V. 13 december a.s. zal ds. Bijleveld in de
ruildienst bij ons voorgaan. In deze dienst komt het
thema VOORBEDE aan de orde.
Indien mogelijk, zal na de dienst nabespreking worden
gehouden, waarbij we op een aantal vragen een
antwoord proberen te vinden.
De vragen zullen een week van te voren worden
uitgereikt, met de bedoeling daar thuis over na te
denken.
De kerkenraad vertrouwt erop dat u allen op 13
december a.s. aanwezig zult zijn.
Louw van den Bosse

Live stream Kerstmiddag

Op 15 december zijn Heleen en ik uitgenodigd om
voor de ouderen
van de Hervormde gemeente van Wilsum
een Kerstmiddag te verzorgen.
Dat doen we aan de hand van onze
PowerPointpresentatie over de Kerst.
U kunt het Live meemaken of later alleen of met een
aantal mensen samen,
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bijvoorbeeld rond of op Kerst meemaken.
U klikt op onderstaande link en
Dan komt u op de pagina van Kerkdienstgemist
Hervormde gemeente ter Wilsum
Dan zoekt u de Livestream en maakt u
als de techniek het goed doet mee.
De middag is van 14.00 -16.00 uur
Hartelijk aanbevolen.
Ds Sj.Maliepaard
https://kerkdienstgemist.nl/stations/662-Hervormdegemeente-van-Wilsum

Ik keek in de gouden heerlijkheid
Van een najaarslaan,
Het was of ik de goudene deuren wijd
Zag openstaan,
Het werd mij, toen ik binnen ging,
Of ik door gouden gewelven liep:
Ik aarzelde even, ik ademde diep,
Diep van verwondering.
Trots, of ik een prinsesje waar,
Ging ik door 't goud;
Aan beiden zijden stond daar,
Schragend de gangen, hoog en zwaar,
De zuilen opgebouwd.
Waar gouden de portalen zijn,
Hoe zullen daar de zalen zijn!
Ik zag aan 't einde van mijn pad
Een kleine ronde poort,
Als blauw saffier in goud gevat,
En haastig, vol verlangen trad
Ik door de gangen voort.
Ik sprak: "Als bij mijn aankomst wijd
Die poorten openstaan,
In welk een grote heerlijkheid
Zal ik dàn binnengaan,
Indien van goud de gangen zijn,
Hoe groot moet mijn verlangen zijn,
De zalen in te gaan!"

Verjaardagen
7 dec. zr. Jannie Mattke-Paauw.’41
Van harte gefeliciteerd.
“En Hij, de Here des vredes,”
geve u de vrede, voortdurend,
in elk opzicht. De Here zij met u allen.”

Najaarslaan

Jacqueline E. van der Waals (fragment(

2 Thess.3:16.

Met dank aan Marry Huizinga

Verzoekplatenprogramma: “Durf te Geloven”. Iedere
zondagmorgen van 08.00 tot 09.00 uur. In de Ether
radio FM 105.3 MHz en bij Ziggo op 88.1 en Tv-kanaal
43 en via Glasvezel radiokanaal 373 en Tv-kanaal 623.
Ook kunt u het programma ook later luisteren in het
archief via:
http://www.bollenstreekomroep.nl/radio
Geestelijke liederen kunnen daartoe iedere
maandag van 17.00 - 19.00 uur aangevraagd worden
bij mevr. Leni van Rooijen onder telefoonnummer 0633627487 of iedere zondagmorgen na de kerkdienst
in “Het Trefpunt”.

Zoals in een eerdere uitgave is vermeld wordt er door
het CIS van o.a. Christelijk Gereformeerde Kerk
wekelijks een Parasja (Thoralezing) van de week
gepubliceerd. Zoals u weet eindigt de wekelijkse
Parasja tijdens het feest “Vreugde van de Wet” dat
gevierd wordt na het Loofhuttenfeest met het lezen
van de laatste verzen van Dewariem
(Deuteronomium) en de eerste verzen van Bereesjiet
(Genesis). Vooral de lezing van 14 november trof mij!
Jaap van Duin
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Gezegende Kerstdagen
En een
Gelukkig
Nieuw Jaar
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