
Steenwijk, december 2020 

 

Betreft: Blok 3 Gespreksgroepen en Gemeentegroeigroepen 

 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Geef licht  

voor een uitweg uit het donker  

geef wat er vaak niet is  

geef alles wat je hebt  

geef de liefde een gezicht 

Deze woorden van een lied van Stef Bos (die centraal staan in de Kerk-in-actie advents- en kerstactie 

van dit jaar) illustreren heel treffend wat de centrale boodschap van kerst is. Met kerst vieren we de 

overwinning op het duister, door het Licht van de wereld. We vieren dat de liefde een gezicht kreeg in 

Jezus Christus. Hij is Immanuel, God met ons. Hij kwam en deelde ons bestaan. En door werkelijk met 

ons te zijn, gaf hij ons leven een hemelse glans. 

Daarmee is tegelijk ook onze roeping getekend. Wij zijn als discipelen van Jezus geroepen om dat licht 

door te geven. En dat doen we simpelweg door wie we zijn, door met mensen te zijn, door ons leven 

te delen met mensen om ons heen. Dat is ook de kern van het derde blok van Focus: ‘Jezus in jouw 

wereld’. In blok 1 en 2 zijn we zelf tot een verdiepte ontmoeting met Jezus gekomen. In blok 3 
ontdekken we hoe Jezus, door ons heen, verbinding wil leggen met alle mensen die we dagelijks 

ontmoeten, ons gezin, onze collega’s, onze buurtbewoners, etc. 

We hopen natuurlijk dat in de loop van 2021 we weer “gewoon” als kringen en ggg’s bij elkaar kunnen 
gaan komen. Tot die tijd zullen we ons nog enigszins moeten behelpen. Dat gebeurt al volop en wel op 

de volgende manieren: 

 Kringen met 3/4 mensen, of wandelingen in duo’s 

 Online bijeenkomsten 

 Individueel of met het gezin 

 Gemeente-avonden (via de kerkomroep te volgen): op woensdag 27 januari en 10 maart (na 

de biddagdienst) 

 Filmpjes met bespreking van de thema’s op mijn YouTube-kanaal: 

https://www.youtube.com/channel/UCNBlfdRNz85NxFNvbO5ZLtA 

 

We wensen u goede kerstdagen toe. Ontvang en geef licht! 

 

Dick Wolters 

namens de FocusStuurgroep 

https://www.youtube.com/channel/UCNBlfdRNz85NxFNvbO5ZLtA

