
 

Terugblik op kerst- en nieuwjaarsviering van Samen ontdekken! 

Op zondag 18 december stond het kraambezoek bij Jozef en Maria op de agenda. Er zijn 

veel mensen op pad gegaan, Jozef en Maria kunnen dan ook terugkijken op een drukke 

middag. Onderweg kwamen de mensen langs een herder. Zij vertelde dat zij het kindje Jezus 

had gezien en dat het in een stal geboren was. De herbergier had namelijk geen plaats meer 

in de herberg voor Jozef en zijn hoogzwangere vrouw Maria. Bij de herder was een vuurtje 

waar de mensen zich konden opwarmen en smullen van een warme marshmallow. Daarna 

vervolgden ze hun weg en kwamen een wijze tegen, hij vertelde hun van de ster en het 

kindje en wees ze verder de weg. En inderdaad toen ze de ster in het oog hielden kwamen 

ze aan bij Jozef en Maria en het kindje Jezus. Ze waren net zo verbaasd en blij over deze 

geboorte als de herder en de wijze. Daarna gingen ze terug naar de herberg om met elkaar 

verder te praten over wat ze gezien hadden onder het genot van een kop warme 

chocolademelk en soep. Gelukkig had de herbergier dat nog wel. 

Op Nieuwjaarsdag was er ook een Samen ontdekken! Onder het genot van een kopje koffie, 

thee of limonade was er ruim de tijd om elkaar te spreken en heil en zegen toe te wensen. 

Deze keer waren er plakjes cake die je kon versieren met slagroom en allerlei soorten 

gekleurde hagelslag. Dat was smullen. We hebben mooie gesprekken gevoerd over onze 

wensen en ideeën voor Samen ontdekken dit jaar. Daar gaan we mee aan de slag. Er was 

ondertussen ook een groepje druk bezig om wenskaarten te maken.  En natuurlijk was er 

een Bijbelverhaal, het ging over de wens van Simeon om in zijn leven Jezus te ontmoeten. 

We sloten af met een heerlijke linzensoep en tosti’s. 

Vooruitblik “Samen ontdekken!” vanuit Overstag. 

Dit jaar gaan we Samen ontdekken! vaker organiseren en ook volgens een vast rooster. Elke 

eerste zondag van de maand staat het op het programma. De volgende keer staat dan ook 

op 5 februari op het programma. Net zoals het afgelopen jaar is de inloop vanaf 11:00 uur 

en ook nu weer kunnen we gebruik maken van CBS ’t Kompas. 

Voor meer info kun je tegen die tijd altijd even op de website kijken  

https://overstag-lewenborg.nl/ 

       Vanuit het team, Annie van Dam 
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