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Eerste zondag van de advent 

Lief en Leed 

Zondag is de eerste zondag 

van de advent, de dames 

van het bloemengilde 

(Annie Deinum en Feikje 

Glashouwer) hebben dit 

jaar de adventskrans voor 

in de kerk gemaakt.  

De dagen worden steeds 

korter, maar het licht van 

kerstmis komt dichterbij. 

 

We moeten nog steeds 

voorzichtig zijn om zo het 

corona virus tegen te gaan. 

Wees voorzichtig allemaal. 

Ik wens de mensen die co-

rona hebben gehad een 

voorspoedig herstel toe,  

bij de een gaat het wat  

sneller dan de ander. 

 

Beterschap ook aan onze 

andere parochianen die 

herstellende zijn. 

 

Hartelijke groet,  

 

José Veldman 

 

0514 604235  

sietse.veldman@ziggo.nl 

 

A.s. zondag, 29 november is er om 9.30 uur een eucharistieviering 

waar pastor R. Hoogma voorgaat 
 

z 

Op donderdag 3 december is er om 9.30 uur een doordeweekse eucharistieviering  

waarin pastor R. Hoogma voorgaat.  

 

De RIVM maatregelen dienen in acht te worden genomen. 

Bijbelleesrooster 

29-11 1e zondag Advent 

 Jesaja 1:10-20 Het gaat om je hart! 

30-11 Jesaja 1:21-31 Zuivering 

01 -12 Jesaja 2:1-9 Verenigde naties 

02 -12 Jesaja 2:10-22 Berg je! 

03 -12 Jesaja 3:1-12 Chaos 

04 -12 Jesaja 3:13-4:1 Wanverhouding 

05 -12 Jesaja 4:2-6 Vernieuwing 

06 -12 2e zondag Advent 

 1 Tess. 1:1-10 Missionaire gemeente 

De vieringen in Sint Nicolaasga worden online gestreamd via internet en kunnen  

dus ook vanuit Balk worden bekeken: zie de home page van onze parochie: 

www.dechristoffel.nl  

Eerste advent 
Wees een licht in de nacht 
en schijn God tegemoet op  
weg naar jou 

 

De adventsactie steunt dit jaar projecten  

om de voedselzekerheid van kinderen te  

vergroten in de DR Congo, Malawi, Nicara-

qua en op de Westbank.  

 

De adventsperiode die zondag start is ook een tijd waarin we solidair willen zijn 

met kinderen wereldwijd die onze aandacht nodig hebben. De honger in de wereld 

neemt al een aantal jaren toe en dreigt door de coronapandemie nog groter te 

worden.   

 

Advent is de periode van verwachting, van uitzien naar een nieuw begin, naar God 

die mens wordt. Een periode van hoop. Juist in deze tijd willen we deze hoop 

doorgeven en deze actie is daartoe een goed instrument.  
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