Kerstwandeling Okkenbroek 2021

Van harte welkom bij de digitale kerstwandeling van Okkenbroek. Hieronder kan je de filmpjes
bekijken.

Filmpje 1 : Reisverbod voor de wijze uit Okkenbroek Oost?
https://m.youtube.com/watch?v=fr5ZCHxly3o&feature=youtu.be

Filmpje 2: Koning Herodes in quarantaine?
https://m.youtube.com/watch?v=iVo4F2d0kKM&feature=youtu.be

Filmpje 3: De baby komt bijna! Komt laten wij aanbidden.
https://m.youtube.com/watch?v=8iZvBx3hOa0&feature=youtu.be

Filmpje 4: In het veld bij de herders. Boze engelen geen QR code???
https://m.youtube.com/watch?v=3thzgWYPHgE&feature=youtu.be

Filmpje 5: De engelen: Joy to the world
https://m.youtube.com/watch?v=1cOW0CwU5FE&feature=youtu.be

Filmpje 6: Twee boze herbergiers
https://m.youtube.com/watch?v=umLdbAUrlV8&feature=youtu.be

Filmpje 7 : Stille nacht
https://m.youtube.com/watch?v=QsEXLEGTbGU&feature=youtu.be

Filmpje 8: Midden in de winternacht
https://m.youtube.com/watch?v=_UKs6RSlg90&feature=youtu.be

Ik hoop dat je genoten hebt van deze digitale kerstwandeling. Helaas ook dit jaar weer op deze
manier vanwege de Corona maatregelen maar toch hebben wij er een feest van gemaakt. Volgend
jaar hopen we weer samen te komen met een ouderwets toneelstuk en een kerk vol mensen.
Ook dit jaar zijn we weer enorm geholpen door meester Dick met het filmen en monteren van al
deze filmpjes. Daar zijn heel wat uurtjes in gaan zitten en wat is het resultaat mooi geworden. Dank
je wel Dick!
Samen met Gert Wijnstok heb ik dit jaar het scenario geschreven met als uitgangspunt het prachtige
blauwe tegeltje. Heb je levensvragen of behoefte aan een gesprek over zingeving of de bijbel dan ben
je bij hem aan het goede adres. Meer informatie op www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Zonder de hulp, het meedenken van Hans en Gerdien was er dit jaar niet veel van terecht gekomen.
Vind je het ook leuk om volgend jaar mee te denken of te helpen meld je dan bij een van ons aan.
Hulp is altijd welkom!
We bedanken de juffen van de Wereldwijzer en natuurlijk meester Peter. Wat een leuke verrassing
dat je mee wilde doen. De kinderen en wij vonden het geweldig!
Omdat ik geloof dat het kerstfeest niet alleen van toen is, maar ook nu nog steeds
levensveranderend is, ben ik van plan om in het voorjaar (als het weer mogelijk is) een Alpha cursus
te organiseren, samen met Pearl. Kijk op www.alpha-cursus.nl. Heb je interesse of wil je meer weten,
neem dan met een van ons contact op.
Ik wens jullie een prachtig kerstfeest toe. Vooral dankzij alle enthousiaste kinderen die hebben
meegewerkt, moet dat zeker lukken.
Groet van Marie Elise

