
Op weg naar Kerst ‘Aan tafel’ adventskalender 2022.  
5 vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus uitgelicht.  
Kom over deze vrouwen in gesprek. 
 
 
U krijgt deze adventskalender  samen met de Graankorrels van december. 
 
Iedere zondag wordt  in deze adventskalender  een vrouw uit het voorgeslacht van Jezus 

uitgelicht. De teksten zijn geschreven door 
Marleen van der Louw. 
 
Marleen van der Louw 
Van 2014 tot 2019 was zij uitgezonden als 
medewerker van Kerk in Actie in Jeruzalem 
en woonde daar met haar gezin.  
In deze periode (oktober 2017) is haar man 
Ilja (51) plotseling overleden.  

In 2019 keerde Marleen met haar twee kinderen terug naar Nederland. Ze werkt nu als 
trajectbegeleider bij IZB-Focus. 
 
Nadenken over… 
Tijdens de adventsperiode willen we vanuit V&T u in de gelegenheid stellen om met elkaar 
over de 5 vrouwen (Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria) na te denken.  
Marleen van der Louw geeft aan dat al deze vrouwen pijnlijke en moeilijke momenten 
hebben meegemaakt in hun leven. Maar juist hén - mensen die hun leven niet op de rit 
hebben - schakelt God in voor zijn plan. Dat vergeten wij vaak in de kerk.  
 

God zoekt mensen juist op in de duisternis, Hij gaat moeilijkheden niet uit de weg. Durven 
wij dat te zien? Pijn en verdriet zal er altijd zijn, maar Gods plan reikt veel verder. 
 
Wanneer gaan we in gesprek? 
Een mogelijke opzet is het organiseren van twee woensdagochtenden voor degenen die 
graag overdag willen. 
Óf voor degenen die niet overdag kunnen, wordt er gelegenheid gegeven om twee 
avonden (in overleg) bij elkaar te komen. 
Mocht u tijdens de adventsperiode willen deelnemen, dan ‘hoor’ ik dat graag.  
U kunt zich via de mail opgeven. Graag aangeven of het voor een woensdagochtend is of 
voor een avond. Bij opgave voor de avond, graag voorkeur doorgeven welke avond in de 
week het beste uitkomt. 
 

   Arie Hoosbeek, ouderling V&T (a.hoosbeek@quicknet.nl of                          
                                                                                                          0629530747) 
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