
 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor elkaar als Kerk in de Wijk 
 
Voor veel mensen zijn de kerstdagen iets om naar uit te kijken vanwege veel gezelligheid en 
ontmoetingen. Voor iedereen geldt dat het dit jaar opnieuw heel anders zal zijn dan dat je zo graag 
zou willen. Kunnen we naar de kerkdienst en samen de kerstliederen zingen? Kunnen we op bezoek, 
of bezoek ontvangen? Het zal allemaal mondjesmaat zijn. Iedereen heeft het er wel min of meer 
moeilijk mee. Hoe belangrijk is het dan als je merkt dat iemand aan je denkt en je wil bemoedigen! 
We nodigen u/jou uit om het dit jaar gul en vrij te doen: mensen verrassen die je in t oog of je hart 
krijgt. Je hoeft niet te denken dat het alleen nodig is voor mensen die er alleen voor staan of 
bijzondere moeiten hebben. Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Maar ook die sterke zuster of broeder die 
altijd voor anderen klaar staat heeft het nodig. Laten we naar de ander omkijken op allerlei 
manieren. Om de troostrijke kerstboodschap te delen: Een Kind is ons geboren: Immanuel, God met 
ons!    

Wil je suggesties om vorm te geven aan de aandacht die je wilt geven? 

- Mieke Brinkhuis heeft een mooie fotokaart met kerstwens gemaakt. In de buurtbieb en in de 

kerk ligt een stapeltje. Neem er gerust een paar mee! 

Geven: 

- Zoek een mooi tijdschrift. Voor ideeën: Christelijke glossys (ichthusboekhandel.nl)  of kijk bij 

de Rank 

- Een kaars is altijd mooi om te geven 

- Diverse Gratis kerst cd’s of kleurboek om weg te geven: www.daaromkerst.nl  Bij meerdere 

exemplaren €2,50 per stuk. 

- Koop een aantal mini kerststerren (plantjes), verpak ze feestelijk in folie en bind er een 

mooie kaart aan 

- Kinderen kun je blij maken met een puzzelboekje, spelletjes, iets lekkers 

Doen:  

- Als je het beiden goed vindt: nodig iemand uit om samen een (kerst)dienst te 

bekijken/beluisteren. 

- Vraag iemand een boswandeling met je te maken. Neem een thermoskan mee met warme 

chocolademelk.  

- Je kunt ook buren/anderen uitnodigen in je tuin(huisje) te komen voor warme 

chocolademelk 

https://www.ichthusboekhandel.nl/christelijke-glossys/
http://www.daaromkerst.nl/


- Schrijf iemand een (handgeschreven) persoonlijke brief. Gewoon een gezellige kletsbrief, zo 

leuk om te ontvangen! 

- Nodig iemand die aan huis gebonden is Wordfeud met je te spelen. Hiermee houd je 

spelenderwijs contact 

- Deel en ruil een mooi boek dat je hebt gelezen  

- Deel en ruil legpuzzels  

- Kun je een muziekinstrument bespelen? Ga dan voor je huis zitten en speel kerstliedjes. Je 

kunt van tevoren de buren inlichten óf ze verrassen. Je kunt bij buren aanbellen en dan voor 

het huis een kerstlied spelen. Of bij mensen van wie je weet dat zij aan huis gebonden zijn. 

Dit kan jong en oud doen, misschien als gezin?  

Maken:  

- Iets lekkers bakken. Heb je misschien een broodbakmachine? Bak een lekker broodje; pakje 

roomboter en een potje jam er bij en je hebt een heerlijk pakketje! 

- Bak of koop kerstkransjes en verdeel deze in leuke uitdeelzakjes. Doe er een mooie kaart bij  

- Kinderen willen vast wel een mooie tekening of knutselwerkje aan iemand geven 

- Maak een mooie tegoedbon voor een gezamenlijk kopje koffie of samen eten voor als het 

weer kan. Leuk om naar uit te kijken. 

- Eindejaars-cadeaupakket: Verras iemand met 2 weken lang leuke cadeautjes (van net voor 

kerst t/m begin januari) voor elke dag één. Verzamel bijv. voor elke dag een mooie tekst of 

wens, tegoedbon voor een klusje, voor iets lekkers, enz. Stop die briefjes in een mooi doosje, 

blikje of potje. Zo is er voor elke dag een leuke verrasing.  

- Glazen (weck)pot met daarin (laagjes) ingrediënten voor (kerst)koekjes te bakken. Voor 

inspiratie:  kijk op Pinterest en zoek op ‘koekjes potten’. Plak er een mooi etiket op of hang er 

een mooie kaart aan.  

- Of: chocolademelk in een potje: cacao, suiker, melkpoeder, minimarshmallows in laagjes in 

een limonadeglas, folie er omheen, voor heerlijke warme chocomelk  

- U en jij weet vast nog veel meer manieren om mensen te laten merken dat je om hen geeft… 

En voor ná kerst: 

- Deel oliebollen uit. Kun je die misschien ook buiten bakken aan de straatkant?  

 


