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Vierde zondag van Advent l 20 december 2020

Prachtig cadeau
De redactie van de Adventsbode kreeg deze
week een foto toegestuurd van Roy. Er zat een
bericht bij waarin hij vertelde dat hij een prachtig
cadeau gekregen had. Hij had nooit verwacht dat hij dit zou krijgen, zo schreef
hij aan de redactie. Helaas stond niet in
het bericht wat voor cadeau het precies
was en het lukte ons niet om met Roy
in contact te komen voor een verdere

‘Magnifiek’ lied
Bewoners van het bergland werden gisteren plotseling opgeschrikt door een
lied. Het is nog niet bekend wie het lied
Het licht breekt deze
week echt door.

toelichting. We drukken hierbij in ieder
geval de foto af, misschien kunt u dan
zelf bedenken wat voor cadeau het geweest is.
Het verhaal van Roy past goed bij een
Bijbelverhaal dat in deze periode veel
gelezen wordt. Daarin hoort Maria dat
God haar iets heel bijzonders geeft. Wilt
u er meer over weten? Bezoek dan komende zondag een kerk in uw omgeving, dan hoort u er vast meer over.
gezongen heeft. Wel vertellen meerdere
getuigen dat het woord ‘magnifiek’ voorkwam in het lied. De meeste mensen geven aan dat het een mooi lied was, alleen een zekere meneer P. Lut meent dat
Neerslagkans: 0%
Luchtvochtigheid: 0%
Wind: 10 km/h
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Kerstvakantie
Emma (6 jaar) heeft de redactie gebeld om te vertellen dat ze
twee weken kerstvakantie heeft.
We wensen haar een fijne tijd!

Geen kerstvakantie
Een dominee vertelde aan onze verslaggever dat ze geen vakantie heeft, maar juist
veel tijd nodig heeft om kerkdiensten voor
te bereiden. Ze is nog op zoek naar onderwerpen voor de kerstpreek. Hebt u ideeen, dan kunt u ze inleveren bij de kerk.
hij een valse nooit gehoord
heeft. Toch vond ook hij het
over het geheel genomen wel
een mooi lied, zo vertelde hij
onze redactie.

Bezorginformatie
De adventsbode biedt al
tweeduizend jaar actueel nieuws.
Meer weten? Tel 24-25122020
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