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Beste gemeenteleden, 
 
Kerstfeest, het feest van het Licht! We mogen zoeken naar lichtpuntjes in de duisternis. Een kaart in de bus, 
een telefoontje, een mooi lied. Tekenen van hoop en van het kleine Kind in de kribbe.  
 
Graag hadden we met z’n allen het Kerstfeest samen in de kerk gevierd! Maar door de geldende 
maatregelen omtrent Covid-19 is dit uiteraard niet mogelijk. Het coronavirus is nog steeds onder ons en de 
besmettingen lopen weer op. Alle reden om voorzichtig te zijn. Voorlopig blijven we dus nog online 
diensten aanbieden en tevens kunt u, na opgave met een beperkt aantal mensen de dienst fysiek bijwonen. 
Informatie hierover vindt u op de website van onze gemeente.  
 
Als kerkenraad hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk in te spelen op alle veranderingen van het 
afgelopen jaar. Er is ook veel werk verzet door verschillende mensen. Een online dienst met alles wat daar 
bij hoort vergt ook een andere voorbereiding en concentratie van iedereen. Hartelijk dank aan iedereen die 
zich heeft ingezet. Alleen samen kunnen we dit doen.  
 
En laten we elkaar, ook de komende tijd niet los laten en ons verbonden voelen met de hulp en steun van 
God. Ik wens u allen ondanks de beperkingen dit jaar toch fijne kerstdagen en een gezegend 2021.  
 
Jan Weening 
Preses 
 

 
Stuurt u ook een kerstwens?  
 
We kunnen helaas niet met z’n allen Kerst vieren in de kerk zoals 
we dat gewoon zijn. Toch willen we iets doen om de 
verbondenheid met elkaar te onderstrepen en zo het kerstlicht 
aan elkaar doorgeven. Dit kan door het insturen van een 
kerstwens die we in de digitale kerstboom hangen.    
 
De ingeleverde wensen zijn terug te zien in de online viering op 
Eerste Kerstdag.  
 
U kunt uw wens van één of maximaal twee zinnen inleveren  via  
digitalekerstboom@gmail.com of even een kaartje  in de 
brievenbus van Het Anker doen.  
 
We zien ze graag tegemoet! 
Graag uiterlijk woensdag 23 december inleveren. 

 

  



Kerstnachtdienst 
 
Donderdagavond 24 december wordt de kerstnachtdienst uitgezonden om 20 uur. U kunt de dienst 
(terug)kijken via de site van pguithuizermeeden.nl, button Kerkdienstgemist. 
Het belooft een feestelijke dienst te worden met medewerking van de band Reveal.  
De collecte is voor twee goede doelen, namelijk voor de Voedselbank en voor decoratieve winterverlichting 
voor ‘De Mieden’. U/jij kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer NL65RABO0363700870 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente Uithuizermeeden o.v.v. gift Kerstnachtdienst. 
 
 

 
Agenda rond Kerst en Oud & Nieuw 
 
Donderdag 24 december  20.00 uur  Online kerstnachtdienst 
Vrijdag 25 december 9.30 uur  (Online) Kerstviering  
Zaterdag 26 december 20.00 uur  De Kerk Draait Door (DKDD) talkshow met  

   Kaj van der Plas en verschillende gemeenteleden. 
Zondag 27 december 11.00 uur  (Online) kerkdienst, ds. M.H. Langenburg, Middelstum  
Zondag 27 december 19.30 uur                 Nationale Top2000 kerkdienst vanuit Driebergen via 
                                    www.top2000kerkdienst.nl 
Donderdag 31 december 9.00 – 12.00 Bezorgen oliebollen   
Donderdag 31 december 19.00 uur  (Online) oudejaarsdienst, mw. C. Pettinga 
 
Agenda is onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de overheid. Houd daarom ook de website in 
de gaten.  
 

 
College van Kerkrentmeesters  
 
Door de geldende maatregelen rondom Covid-19 kon de geplande gemeenteavond helaas niet doorgaan. 
Zodra het weer mogelijk is hopen we alsnog deze gemeenteavond te kunnen organiseren. U ontvangt dan 
een persoonlijke uitnodiging hiervoor.  
 
Er is veel werk verzet betreffende de beheerdersactiviteiten in het Anker. Gelukkig hebben we een aantal 
vrijwilligers gevonden! We hebben onder andere een goed schoonmaakrooster kunnen samenstellen. 
Bedankt iedereen!  
 
Het orgel in het Anker wordt binnenkort gerestaureerd. Dit staat al een tijdje op de planning. Zoals het nu 
lijkt beginnen de werkzaamheden half december.  
  

 
Actie Kerkbalans 
 
Van 16 t/m 30 januari 2021 wordt Actie Kerkbalans weer gehouden. We 
vragen u dan na te denken over uw de bijdrage voor de kerk. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren wordt de brief u niet persoonlijk overhandigd. Ook 
vragen we u de antwoordkaart zelf in te leveren bij één van de leden van de 
kerkenraad of van het college van kerkrentmeesters. Zij zullen dan zorgen 
dat deze ongeopend op de plek van bestemming komen.  
 

 
Wie wil ons helpen…..  
 
We zijn op zoek naar iemand die het Totaalrooster wil maken en bijhouden. Bent u/jij wat handig met een 
computer en Excel? Aanmelden kan bij Jan Weening, tel. 41 30 23  



Preekvoorziening 
 
Zeer blij zijn we met onze nieuwe preekvoorziener! Ariëtte Brontsema is bereid gevonden om de 
preekvoorziening over te nemen van mevrouw Ubbens-Saleina. Vanaf januari 2021 zal Ariëtte deze taak op 
zich nemen.  
_______________________________________________________________________________________ 
  
College van Diakenen 
 
Als gemeente hebben we dit jaar ondanks de coronacrisis en de andere manier van collecteren toch nog 
veel goede doelen kunnen steunen. Voedselbank, Zeemanshuis, Ziekenhuispastoraat, Noodhulp Rode 
Kruis…om maar een paar te noemen. Dank voor alle giften die we van u mochten ontvangen. Samen 
kunnen we dit doen! 
Als speciale zendingsdoelen hebben we jaar gesteund: Beiroet wederopbouw, de Voedselbank, Max maakt 
mogelijk in Oost-Europa (zorg voor ouderen in de winter) en Colombia. Helaas hebben we dit jaar bijna 
geen zendingszakjes kunnen ophalen. Dus als u nog een zendingsdoel wilt steunen dan is uw gift van harte 
welkom op ons rekeningnummer NL65 RABO 0363700870 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Uithuizermeeden o.v.v. zending of van één van de specifieke doelen.  
 

 
Inleveren 40 dagentijd spaardoosjes  
 
Door de coronacrisis hebben we de spaardoosjes helaas nog niet kunnen legen. Maar dat gaan we dit jaar 
nog wel doen. U kunt uw doosje inleveren bij Stijnie Smit, Meidoornweg 58, op maandag 28, dinsdag 29 of 
woensdag 30 december a.s. tussen 11.00 – 13.00 uur en maandagavond 28 december tussen 16.30 – 18.30 
uur. We hebben gespaard voor ‘nieuwe kansen voor de straatmeisjes in Ghana’.  
Wilt u het gespaarde geld liever overmaken dan kan dat op rekeningnummer NL65 RABO 0363700870 
o.v.v. Spaardoosje 2020. 
 

 
Ambtstermijn ambtsdragers 
 
Dit jaar eindigde ook het ambtstermijn van Chantal van der Molen en Stijnie Smit. Beide hebben 
aangegeven hun ambtstermijn te willen verlengen. Tevens hebben we binnen de kerkenraad afgesproken 
dat alle ambtstermijnen dit jaar bevroren zijn en dus een jaar langer lopen.  
  

 
Oliebollenactie 
 
Ook dit jaar is er weer een oliebollenactie!  
 
De oliebollen worden verkocht per zak; u hebt daarbij de keuze in: 12 oliebollen, 12 krentenbollen of een 
mix van 6 oliebollen en 6 krentenbollen. Per zak kosten de oliebollen 10 euro. Opbrengst is voor het eigen 
jeugdwerk. 
 
Mail uw bestelling uiterlijk 27 december naar: jeugdwerkpgu@gmail.com. 
Telefonisch of via app doorgeven kan ook: 06 21420661 (telefonisch van woensdag t/m vrijdag tussen 
20.00 - 21.00 uur). 
Op donderdag 31 december tussen 9.30 en 12.00 uur worden de oliebollen bij u thuis gebracht. 
 
Het geld kunt u overmaken op de bankrekening van de kerk: NL94 RABO 0363 7023 85 o.v.v. 
Oliebollenactie 2020. 
 
De oliebollen worden dit jaar (extra groot) gebakken door de firma Zwaagstra. 



 
 
Als u alle woorden heeft kunnen wegstrepen blijven er een aantal letters over waarmee u zin kunt vormen. De 
oplossing kunt u mailen naar oplossingwoordzoeker@gmail.com.  (voor 3 januari). U kunt de oplossing ook, voorzien 
van naam en telefoonnummer, in de bus doen op Hoofdstraat 236. 
 
Onder de inzenders wordt een prijsje verloot! 
 

 
Er schijnt een ster in donkere dagen 
 
 
Er schijnt een ster in donkere dagen. 
Laten we ook licht zijn voor elkaar. 
Samen de pijn en onzekerheden dragen, 
dwars door het hele nieuwe jaar. 
 
 
Want een kind is ons geboren. 
kende ook de pijn en eenzaamheid. 
Ieder mag opnieuw de boodschap horen: 
'God is een licht voor nu en voor altijd.' 
 

 
 
 
Wij hebben vele vragen in ons leven, 
maar weten dat God alles ziet. 
Hij zal ons de rust en blijdschap blijven geven, 
ook al zien we dat soms bijna niet. 
 
 
Worden kalenderbladen omgeslagen, 
staart een nieuw jaar ons dan aan, 
weten we; God zal ons blijven dragen 
en door lief en leed steeds met ons gaan. 

 
Samen dragen we de lofzang verder: 
'Ere zij God, in mensen welbehagen,,' 
Het lied van koning en van herder. 
In 't nieuwe jaar blijft God ons dragen. 

 
 
 
 
 

about:blank


Kleurplaat 
 

 
 
 
Lever voor 3 januari de kleurplaat in op Hoofdstraat 236 voorzien van naam en telefoonnummer. Degene die de 
mooiste kleurplaat inlevert krijgt een leuk prijsje! 
 


