
 

 
Nieuwsbrief in tijd van COVID-19 

Vrijdag 27 november 

Welkom bij deze nieuwe, vijfde nieuwsbrief die verschijnt tijdens de tweede 
coronagolf! Kerkblad Baoken verschijnt vrijwel tegelijk met deze nieuwsbrief. 

Ook ontvangt u hierbij een adventskalender met een tekst voor elke dag van de 
adventstijd.  

 
In deze nieuwsbrief een aantal praktische zaken voor de komende periode. We 
hopen hierdoor met elkaar in verbinding te blijven. Dat kan met een kaartje, een 

telefoontje of eens een korte wandeling met elkaar. Laten we blijven zoeken naar 
mogelijkheden om elkaar binnen de corona-regels te blijven ontmoeten. 

 

 
Adventskalender 2020 
Geef licht, het goede leven met elkaar 

delen! Dat is het thema van de  

adventskalender 2020 die met deze 

nieuwsbrief bij u thuis wordt bezorgd. 

Deze kalender daagt u uit hoopvol toe te 

leven naar Kerst. Met advent leven we toe 

naar de geboorte van Jezus. Voor iedere 

dag is er een bijbeltekst met een vraag 

om over na te denken of juist een oproep 

om zelf aan de slag te gaan. Dit wordt  

afgewisseld met een recept, gedicht, lied 

of quote. 

God gaf ons licht in het donker. Deze  

 

adventskalender brengt u iedere dag een 

stapje dichterbij Kerst. U ontdekt 25 

dagen lang wat de bijbel ons wil vertellen 

over het leven in Gods licht. 

We gaan proberen om elke dag van de 

adventsperiode verrassende popsongs, 

gedichten of initiatieven uit onze dorpen 

hieraan toe te voegen. Natuurlijk zoveel 

mogelijk passend bij de tekst van die dag. 

Dat doen we via de website en op 

facebook. Houd die in de gaten voor de 

dagelijkse aanvullingen!  

 

Rondom Kerst 
1. Kerstavond 24 december vindt in Okkenbroek het Kinderkerstfeest plaats. Tussen 

17.30 en 20.00 uur kan elk huishouden afzonderlijk een wandeling door het dorp 
maken. Over opgave vooraf en het verdere hoe en wat wordt een ieder persoonlijk 
geïnformeerd.  

2. In Bathmen kan de Herdertjestocht alleen digitaal plaatsvinden. Kijk op Kerstavond 
24 19.00 uur live of op een later Kerstmoment naar www.Kerkdienstgemist.nl en ga 
daar naar ‘Bathmen’.  

3. De online Kerstnachtdienst vindt op Kerstavond om 22.00 uur plaats in Bathmen. 
Voor de herkenbaarheid zullen muziek en zang vol bekende klanken zijn. Kijk op 
www.Kerkdienstgemist.nl en ga daar naar ‘Bathmen’. 

4. De online Kerstdienst op Eerste Kerstdag 10.00 uur wordt in Okkenbroek 
gehouden. The Followers uit Rijssen zingen de Kerstliederen. Kijk op 
www.Kerkdienstgemist.nl  en ga daar naar ‘Okkenbroek’.   

 
Collecte 
Vanaf het moment dat we online kerkdiensten zijn gaan houden bestaat ook de 
mogelijkheid digitaal met het Givt systeem te geven. Daar wordt goed gebruik van 
gemaakt. Wij horen dat er ook mensen zijn die geen gebruik van dit systeem 
kunnen/willen maken. Voor diegenen blijft altijd de mogelijkheid een gift over te maken 
op de bankrekening van de diaconie. Het nummer is NL94RABO0305703854 t.n.v. 
diaconie PG Bathmen-Okkenbroek. Wij vragen u wel duidelijk te vermelden voor 
welk collectedoel u geld overmaakt. Namens de Kerkenraad dank voor uw gift 
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Kerstkaartenactie 
Iedereen vindt het leuk om een kaartje te ontvangen, zeker met Kerst en 
helemaal in Corona-tijd. Daarom organiseren we een kerstkaartenactie. 
 Weet je iemand die graag een Kerstkaart wil ontvangen binnen of 

buiten onze gemeente? Geef de namen en adressen dan door op 

onderstaand e-mail adres. 

 Vind je het leuk om Kerstkaarten te schrijven? Geef je e-mail adres 

dan door via onderstaand e-mail adres. 

 E-mail adres: kerstkaarten@kerkbathmenokkenbroek.nl  

 
 
TOP2000-kerkdienst (online) op zondag 
27 december a.s. 
Al vele jaren lang komt in de laatste week 
van het jaar op de radio de TOP2000 
langs. Iedereen kan van tevoren op 
nummers stemmen. En kan daarbij ook 
aangeven waarom juist dat ene lied voor 
hem of haar zo speciaal is.  
In heel veel muzieknummers zit vaak een 
diepere boodschap. Het gaat over liefde, 
hoop, vriendschap, verbondenheid, trouw, 
troost of bemoediging. Waarden die er 
juist ook voor gelovige mensen en zin-
zoekers toe doen. In zo’n lied kunnen 
hemel en aarde elkaar raken. En tijd en 
eeuwigheid.  
Vanuit deze achtergrond worden in ons 
land op steeds meer plekken al jarenlang 
TOP2000-diensten gehouden. In dit 
bijzondere jaar willen we daar ook in onze 
gemeente, bij wijze van experiment, een 
bescheiden begin mee maken.  
Wij dagen iedereen uit (jong en oud, 
kerkelijk meelevend of juist niet) om bij  
jezelf na te denken wat voor jou het 

 
meest bijzondere lied, muziekstuk of de 
meest bijzondere popsong is. Jouw 
favoriete nummer hoeft niet persé in de 
officiële TOP2000 te staan. Het mag net 
zo goed een prachtig klassiek muziekstuk 
zijn. Alles kan en mag. En we willen je 
vragen om daarbij ook kort aan te geven 
waarom het lied van jouw keuze juist voor 
jou zo bijzonder is. Jouw inzending zien 
we graag vòòr 15 december a.s. 
tegemoet. Je kunt je favoriete lied en je 
bijbehorende verhaal aan ons mailen via: 
top2000@kerkbathmenokkenbroek.nl.  
We zijn heel benieuwd naar jullie keuze 
en vooral ook naar jullie verhalen. En wie 
weet vragen we je om op zondag 27 
december a.s. in de dienst te komen 
vertellen welk lied je hebt gekozen en 
waarom juist dit nummer voor jou zo 
waardevol is. 
 
Hartelijke groet van de 
voorbereidingsgroep: Hanneke Overduin, 
Gert Wijnstok, Theo Overduin 

 
 
Elkaar online ontmoeten  
Heeft u de mogelijkheid om via laptop, tablet of telefoon 
te Internetten? En zou u graag eens met één van onze 
predikanten, onze kerkelijk werker of met anderen uit 
de kerk willen videobellen? Dat kan! Stuur hen even 
een berichtje naar 
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl of bel één van 
de pastores, dan kan dit gepland worden. Hanneke 
Diermanse 06-12530281, Hanneke Overduin 0570-
854652 of 06-50968134 en Gert Wijnstok 06-10459883  
  
 
E-mail adressen  
U ontvangt deze keer allemaal deze nieuwsbrief op papier. Dat omdat we ook de 
adventskalender rondbrengen. Toch willen we graag zo veel mogelijk ook contacten 
laten lopen via e-mail. Daarvoor is het nodig zoveel mogelijk e-mail adressen van 
gemeenteleden te hebben.  
Vanzelfsprekend met inachtneming van de regelgeving rondom AVG stellen wij het op 
prijs om uw/jouw e-mail adres te ontvangen voor communicatie. Mail die 
naar: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl 
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