
Beste mensen, 

Het zal dit jaar een vreemd kerstfeest zijn. De een viert 

kerstmis met een klein aantal mensen, de ander is alleen. 

In gedachten zijn mensen – misschien meer 

dan anders- verbonden. 

Hierbij een paar kerst- en 

nieuwjaarswensen uit de gemeente. 

Iedereen gezegende kerstdagen gewenst! 

    

 

Iedereen goede dagen, hierbij een mooie 

tekst: 

  
Het teken van Kerstmis is een ster,  
een licht in de duisternis. 
Zie het niet buiten jezelf,  

maar stralend in de Hemel van binnen,  
en neem het aan als het teken  
dat de tijd van Christus is gekomen. 
Hij komt en stelt geen eisen. 
Hij vraagt geen enkel offer,  
in welke vorm en van wie ook. 
  

Hartelijke groet 
Betty Kraaij 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wij wensen iedereen  
gezellige feestdagen en een voorspoedig 2021. 
 
Laten we hopen dat we straks weer zo vrij 
kunnen leven als deze vogels op hun vlucht. 
 
Kerst- en Nieuwjaarsgroet,  
Adrie en Paul Verkade  
 
 
 

 
 

 
 
Het kerstverhaal heeft door de eeuwen heen kunstenaars geïnspireerd.  

Dit schilderij werd in 1440 geschilderd door 
de Vlaamse meester Rogier van der Weyden.   
 

De jeugdige moeder Maria geeft haar baby 

Jezus de borst. De evangelist Lucas schildert 

dit liefelijke tafereeltje voor het 

familiealbum van Jozef en Maria. Op de 

achtergrond kijken twee mensen vanaf een 

brug uit over de rivier die door het  Vlaamse 

stadje loopt. 

 

 

Kerstdagen zonder kerstdiensten, wie had dat voor mogelijk gehouden! Toch wensen 

wij alle gemeenteleden goede Kerstdagen toe met iets van de vrede die dit schilderij 



uitstraalt.  Gevolgd door een goede jaarwisseling en een voorspoedig, gezond en Corona-

vrij nieuwjaar. 

Dirk en Gré Pranger 

 

Lieve mensen,  

ik wens jullie een heel fijne kerst  

en een vaccinerend en daardoor gezond 2021.  

Dat volgend jaar een jaar mag worden  

waarin wij weer  

zonder schroom  

nader tot elkaar kunnen en mogen komen.  

Groet van Driek Hartman. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Graag wil ik heel onze gemeente in 

Wormer, in deze verwarrende tijden,  

gezegende Kerstdagen 

en een goed 2021 toewensen. 

Zo kunnen we met elkaar verbonden 

zijn.  

Hart. Groet, Jinke Akkerman 


