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Kerstfeest 2008 is een speciale uitgave-van de kerkbladen van
de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Sellingen
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Ondere andere in dit nummer:

. kerstevangelie

r Kerst, Íeest van nog meer dan een kind

. kerstrecept

. kleurplaat

. kerstverhaal

. 'over Jeduthun'

r Kerst in de gevangenis
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de dagen voor kerst. Op maandag en dinsdag van 16.00 uur tot 19.30 uur en woensdag valr
16.00 uur tot 18.00 uur. zie pagina 6. GereÍormeerde kerk Dorpsstaat 11 Sellingen
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Van de redactie
Reclame van de kerk...? u ult u denken
als dit prachtig kerstnummer van de
gezamenlijke kerken uit Sellingen zo

rond halÍ december huis-aan-huis wordt
bezorgd. Daar lijkt het inderdaad wel
een beetie op. Echter met het grote
verschil dat het niet zomaar tussen een
stapel reclamefolders in de brievenbus
is gegooid, maar hoogst persoonliik bij u
werd aÍgeleverd. Reclame met een hele
kleine r, zullen we maar zeggen.

Het is voor het vierde jaar dat we cen
gezamenlijk kerkblad uitgeven. Dit werd
alleen bii gemeenteleden van de beide
kerken bezorgd. Beide kerkenraden
hebben gemeend er goed aan te doen om
al onze dorpsgenoten rond de kersttijd
van het kerkelijke nieuws, inÍormatie,
activiteiten en wetenswaardigheden
op de hoogte te brengen. Zoals u
leest, is bovendien het kerkgebouw
van de Gereformeerde Kerk aan de
DorpsstÍaat rond de kerst geopend voor
wie wil binnenlopen. U bent natuurlijk
ook welkom bii de kerkdiensten en
kerstvieringen.

Deze uitgave is verder bijzonder omdat
het in een geheel nieuw iasje is gestoken,
mede dankzij de vrijwillig inzet van
grafisch ontweÍpeÍ Dik l(oopmans. We

hopen dat u evenveel plezier aan dit
kerstnummer zult beleven als de redactie
bij het maken ervan.

We wensen u allen namens de beide
kerken een fijne kersttiid, een goed
uiteinde, en een voorspoedig nieuw iaar.

De redacties van beide kerkbladen.

En het geschiedde in die dagen,

dat er een bevel uitging vanwege

keizer Augustus, dat het gehele

rijk moest worden ingeschreven.

eze inschrijving had vooÍ het eerst

plaats, toen Ouirinius het bewind

oveÍ Syrië voerde.

En zij gingen allen op Íeis om zich

te lateD i[schriiven, ieder naar ziin eigen stad.

Ook JozeÍ trok op van Galilea, uit de stad

Nazareth, naar Judea, naar de stad van David,

die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en

het geslacht van David was, om zich te laten

inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde

wouw, welke zwanger was.

En het geschiedde, toen zii daat waren, dat de
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Jan Eerbeek, hooÍdpredikant Protestants
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als er iets onheríelbaars is

maar dat God ons elke dag

schenkt."

Het lukte Eerbeek om de man

uit zijn isolement te halen. "We

bijbelverhalen en het opstandingsverhaal

van Jezus. juist dat verhaal omdat het

vertelt wat er met Kerst is begonnen. De

man ging op een goed moment ook naar

de kerkdienst in de gevangenis. zo kon

hij ergens bijhoren en onlmoette hU men-

sen van de kerk buiten."
Eerbeek besefte toen meer dan ooit dat
de kerken troost bieden aan mensen die

verdriet hebben en eenzaam zijn. "Want

vergeet niet", vervolgt Eerbeek, "de

betekeni: van de kerk in dorp en stad rs

groots. Laten we daar zeker niet somber

over zijn. lk ken geen enkele vereniging

die elke zondagmorgen en tijdens de

Íeestdagen open is voor iedeÍeen die

herbergzaamheid zoekt. Kerken, ook in

Sellingen. zijn torenspitsen van hoopl De

kerk is een plek waar mensen de zorgen

om het leven met elkaar delen, in diep

gelooÍ en soms ook in diepe twijfel."

Vrijwilligers in de
gevangenrs
Bij de kerkdiensten zijn ook mensen van

de keÍk buiten aanwezig. ze helpen bij

het koffieschenken en hebben belang-
stelling voor de gevangenisb€woners.

Eerbeek: "NatuuíIjk is het vooí de gede-

tineerden ook een uitje, maar uit onder-

zoek blijkt dat ze víijwel allemaal naar

de kerk komen om te bidden, even rust

te hebben en een bemoedigend woord

enrs
hem meer zien. Waar is dan nog de grond waarop ie staat? Wat of
tÍoost bieden? ln de gevangenis ben ik dieper gaan geloven in God.'

"lk moet altiid weer denken aan de man die.ziin
gebracht. lk heb toen gezien wat het betekent dat

le zelf niet kan hebben. Want wat kan een man die

Dit vertelt drs. J.D.W (ran) EeÍb€€lc.

H, werkte twintig jaar als garangeíií
predikant rn het huis van beyv.aring iÍi
Den Bosch en de gevangenis in Sche- "

veningen. ln totaal veÍblijven eÍ eind

2008 circa zestienduizend mensen in de

diverse inrichtingen van iustitie. Dil ziin
gevangeni5sen, huizen van bewaring,
jeugdinrichtingen, detentiecentra voor

vreemdelingen en tbs-klinieken. ln al die

inrichtingen werken geestelijk verzorgers,

zoals roomskatholieke pastores, predi-

kanten, imams, boeddhislen. pandits en

humanisten.

Eerbeek is nu hooÍdpredikant bij het Pro-

testants Justitiepa5toÍaat, onderdeel van

de Dienst Geestelijke Verzorqing van het
Ministerie van lustitie. Hij geeft er leiding

aan zestig justitiepredikanten. Op de

vraag naar ziin ervaringen met 'kerst in

de gevangenrs' bli,kt zrjn intense betrok-

kenheid.

Ke6t is volgens Eerbeek een feest van

sÍeer, van verbondenheid, van licht. Met

kerst voel je het leven dieper, kerst maakt

alles een beetje intenser. Als het goed

gaat voelt kerst nog betet al5 het niet
goed qaat, is het verdÍiet qroter. ook
eenzaamheid voelt sterker als het kerst is,

dat geldt voor ieder mens.

H, vertelt verdeÍ over de man die zijn
vrouw om het leven had gebracht. "zijn

leven was onherstelbaar en hii was diep
íadeloos. Hij huilde. Bij mij kon hij huilen,

verder natuurlijk nergens in de gevange-

ni5. ln die situatie van die man zag ik dat
we ons zelÍ geen toekomst kunnen geven

horen. lo die zin is de*erk niet

I ande6: Ook daaÍ komen mensen om

aar te ontmoeten én vooÍ de rust, het

en een bemoediden(woord. "

Met ke6t zijn er ook andere activiteiten

in de gevangenis, zoals bingo. Bij Eer-

beek waren de vrijwilligers ook daaÍbij

aanwezig. Een van de gedetineerden had

moeite met mensen van buiten bij de

kerkdiení, hij dacht dat ze hem wilden

bekeren. Tot hij ze bij de bingo 5 mid-

dags ook tegenkwam. Want wie doet dat
nou op eerste kerstdag? zo vroeg hij zich

aÍ. Als iemand zo iets doet dan moet het

evangelie toch wd iets heel bijzonders

zijn." "Juist met die bijzondere dagen

als keÍí kun je als kerk iets betekenen". 

^weet Eerbeek. Zo zorgt de kerk urt Rijns-

buÍg al veenrg jaar voor 2.400 Ííurtbak-
ken voor gedetineerden. "ln Den Haag

organiseerden we een kerstcaÍé voor

mensen die niemand hadden ot dakloos

waren. We begonnen op kerstavond acht

uur en stopten op tlveede keEtdag 's

avonds. Met kerstdiners en dag en nacht

open- Gratis, van de kerken."

TÍdens de detentie groeit een vertrou-

wensrelatie met de pÍedikant. Om te
zorgen dat mensen ook na de gevange-

nis ergens terechtkunnen heeít het rustF
tiepaíoraat 25 iaar geleden de nazorg-

organisatie Exodus opgericht. lnmiddels

vinden in tien Exodushuizen jaarlrks zo'n

350 ex{edetineerden een opvangplaats.

E( zíjn zo'n 1.500 vrijwilligers die als

maatie ex-gedetineerden begeleaden oÍ
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Jan EeÍbeek

gevangenen bezoeken. "we maken ons

hard voor de binding tussen de gevange-

niskerk en de kerk erbuiten. Dat gebeurt

in het project'Kerken met 5tip'. lnmiddels

zijn er ongeveer veertig protestantse en

katholieke 'kerken met stip', die willen
open5taan voor mensen dre het moeihjk

hebben, ook voor ex-gedetineerden. "

Hoe de kerk kan openstaan
/\ De kerkdiensten in de gevangenis weer-

spiegelen wat zich in het leven van de

mensen aÍspeelt. Tijdens de 'doorde-

week5e' pastorale gesprekken en de
gespreksgroep vertellen gedetineerden

wat hen bezighoudt, wat hun zorgen

zijn. Dat komt in de kerkdienst terug. Zo

zette een man de foto van zijn vijf jaar

geleden overleden oma bij het licht van

de paarskaars en bad dat ze bii God was.

Een ander wo€g aan de dominee om rn

het gebed God te bedanken dat zijn kind
weer op bezoek kwam.

Deze werkwijze zou volgens Eerbeek ook

de kerken buiten de gevangenis goed
passen. De kerk zou veel meer dienstver-

lenend kunnen ziln in de samenleving.

Dat hoeft niel zo moeilijk te zijn. "lk las

dat nota bene de helft van de mensen

,1 in verpleeg- en vezorging5huizen nooit
bezoek krijgen. En we weten dat veel

mensen het opvoeden van kinderen

moeilijk vinden. Ook daarin zou je als

kerk iets kunnen bieden. lk heb in de
gevangeniskerk gezien dat je de diaco-
nale en pastorale taak kunt koppelen."

Natuurlijk is het niet makkelijk voor men-

sen. zeker in een dorp of buurt, om uit
hun schulp te kruipen en hun zorg of ver-

driet te vertellen. "Dat vraagl venrouwen

en dat moet groeien. Maar we moeten

niet vergeten dat elk mens onder de
oppervlakte met levensvragen bezig is. OÍ
het nu gaat over de kredietcrisis, je ern-
stig zieke moeder of omdat je kinderen

niet aan de verwachtingen voldoen. Ook

bij de vaak stoere mannen in detentie zit
onder de oppervlakte e€n laag met zor-

gen. De kerk staat voor de niet gemak-

kelijke opqave om bÍ de diepere vragen

van de mensen te komen. Dat betekent

verandering, want de kerk kijkt nog te

veel naaÍ binnen en staat nog te veel met
de Íug naar de samenleving. Mensen

moeten weten dat ze altÍd bÍ de predi-

kant met hun diepste vragen terechtkun-

nen. Laat men5en eryaren dat ze welkom

zijn, me1 hun lief en leed en hun vreugde

en verdriet."

Eerbeek heeft in de gevangenis gezien

dat het kan. "Daar heb ik geleerd dat we
in donkere perioden het evangelie gaan

begrípen. God heeÍt zijn zoon gezonden

die op zijn blote voeten in onze werkelijk-

heid staat en ons wil troosten in verdriet

dat nooit overgaat. Eigenlijk is dat kerst:

in de geboorte van Jezus mogen we zien

dat God ons leven deelt, met alles wat
daarin omgaat."

(dooÍ Lresbelh van Dalen en larnre Hollebeel)

Kniepertjes en
Spekdikkenactie
Íussen Xelrt en Nieuwiaar zal weer

de hiepertie8- en spekdikkeD àctie

worden gehoudetr i! de Spranlel

Wel al viiftig raar orgadseert

Vrouwenverenigi[g'Dorcas' deze

actie, die vtoeger is begonneD als olie-

bolleD aqtie.

De VrcuwèDveretriging organissert

deze actie Daa! wordt ir de voorbe-

reiditrgscommissie biigestaatt door

geweldige maDDeDhulp.

Ongevger àalf lrovember wotdt e! ver-

gaderd eD wordeD de liisten ingevuld

val wat sr zo alleEaal most g€beu-

retr. Ook worden er liisteE uitgedeeld

waatop alle vriiwi[igers, en dat ziitr er

heel veel, aan turnen geven watrleer

men kan en waames ze kun[6n bel-

pe!. Dgze liisteu wordeD weet 8ameu

gevoegd tot een totaal liist, zodat de

dagleiding weet wie e! komt en wat
Eeu tf,ll doeu.

Het batken, opha.len, inpakkeq deeg

oÍ be8lag rondbreDger, worat s! apek

sniiden, kleire reparatiea uitsoere!,

de koe5g8macÈioe bedienen, catarilg
(en ook dat i8 esn hele orgaDisatie) het

t,entel ia alles Eet elkaar te yeel oE
op te noeEeD....

Het desg sD het beslag wordt elf, iaar
eerzorgd door oDze plaatseliike bal(-

ket De hlepeÍties wordeD gebakketr

op 10 en 11 deceDbeÍ en de sp€kdi}-

keu op 27, 29 etr 30 deccmbeÍ, Door

deze actiè 18 de week tussen f,etat etr

Nieuwiaar voor velen de gezelligstp

week Ya.u het iaar.

Al Eet al 18 àet weer eeu hele, vette

tlu.s eD daarom komeD de Yíiwlllt-
gers op 3l deceDber bii elkaar oD de

SpraDtel weeÍ Bchootr te maten.

Deze actie wotdt gehouden voot repa-

rati€a str ondorhoud var het gebouw

de spraDlel.

De kerkzaal van het FoÍensisch Psydiatritch CenÍum van Mesdag in Gíoningen

NaDe!§ VrouweD VerenigdDg 'Dorcas'

w. Heutr-Potze
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