Kerstavond 2020 in het kort – GAAT DOOR!
We hopen op kerstavond een heleboel mensen
blij te maken. Een menigte van zo’n 100 engelen
zal door Ommen zwermen tussen 18.15 en 20.00
uur en in tweetallen bij ruim 500 adressen
aanbellen om wat licht en blijdschap te brengen.
Kortom: gaat tussen 18.15-20.00 uur de deurbel,
vrees niet! De kans is groot dat er engelen voor
de deur staan – coronaproof natuurlijk, dus met
een duidelijk herkenbaar ENGELmondkapje.
Engel (m/v) gezocht
We hebben zeker 100 engelen nodig. We zijn er bijna (17 december staat de teller op ongeveer 80)
maar we zijn er nog niet, dus meld je aan! Tot nog toe zijn de meeste engelen dames, dus heren: dit
is jullie kans! Gabriël heeft jullie het goede voorbeeld gegeven.
Iedereen kan een engel zijn: geslacht en leeftijd zijn onbelangrijk.
Je moet beschikbaar zijn op kerstavond tussen 18.00-20.00 uur.
Hoe ziet een engel eruit?
Je mag zelf helemaal weten hoe je je als engel wil uitdossen: maak er maar iets gaafs van. Maar voor
wie daar juist een beetje tegenop ziet: wij leveren de basis-outfit. Dankzij een anonieme sponsor
gaan we iedereen die engel wil zijn een MONDKAPJE meegeven dat volstrekt duidelijk maakt dat je
die avond een engel bent.
Hoe coronaproof is het?
• Om 18.00 uur starten we met een online viering via kerkomroep.nl. Daarna, vanaf 18.15 uur
dus, gaan de engelen twee aan twee op pad vanuit huis.
• Op 24 december krijg je alles thuisbezorgd in een pakket: ballen met kaartjes, instructies,
adressenlijstje en de mondkapjes met ENGEL. Zelf moet je voor een dienblad per duo zorgen.
• Tweetallen van verschillende huishoudens zorgen zelf voor voldoende afstand en na het
aanbellen sta je niet vlak voor de deur natuurlijk.
• Dat DIENBLAD: daarmee kun je coronaproof de ballen overhandigen. Letterlijk dus op een
presenteerblaadje.
Komen de engelen overal?
In Het Vlierhuis, Oldenhaghen en De Hoekstee doet de diaconie al wat voor alle bewoners: daar
hoeven de engelen dus niet meer heen. Ook gaan ze niet naar woonvormen die onder een
organisatie zoals Saxenburg of Baalderborg vallen. Dat is in deze tijd gewoon niet goed haalbaar.
De nadruk van deze actie ligt dus op bewoners van Ommen en de buitengebieden die zelfstandig
wonen. Ze kunnen tamelijk oud zijn, maar ook best jong en veel daartussen.
Alle ballen verzamelen
Natuurlijk moeten de ballen er ook komen. Is iedereen al druk bezig om ze te versieren of om iets
anders moois te maken dat in de boom of voor het raam kan hangen? Vergeet niet een kaartje erbij
te doen met een aardige kerstwens – en het liefst met je naam erop.
De ballen kun je inleveren in De Kern: elke maandagavond (19.00-21.00 uur) en elke dinsdag- en
zaterdagmorgen (9.00-12.00 uur). Lukt het toch niet op deze tijden, dan kun je altijd even afspreken
met De Kern wanneer je ze kunt brengen.
Namens iedereen die meedenkt en meedoet,
Karel Hazeleger, Kest Jelsma, Hans Baart (predikanten PKN)
Deze actie is een initiatief van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Ommen

