
 

 
 

Verhaal van de vrijdag 
Een nieuw begin 
 

Advent 2020 betekent voor ons beiden in veel opzichten een nieuw begin. 
We zijn hier net komen wonen, verhuisd van Sneek, waar Evert Jan predikant was. 
Alles is nog nieuw: het huis, de straat, het dorp, de kerk, de mensen en ook dat wij nu 
samen dominee worden. Daar zien we naar uit, maar het zal ook best even zoeken zijn, 
hoe we dat doen. Nieuw is ook, dat we dit keer zonder kinderen verhuizen. We hebben 
4 kinderen: Ties Jan (30), ICT-er; Aaltsje (29), lerares Engels; Cornelia (25), student 
Oude Talen; Aukje (23), student Bouwkunde. 
 

Advent is voor ons een nieuw begin. Voorlopig doet Evert Jan het predikantswerk. 
Martha werkt tot de zomer 1 dag in de week. Zij preekt af en toe, en houdt zich vooral 
bezig met jonge gezinnen en jongeren. Daarnaast werkt ze hard aan de studie. Als die 
volgende zomer klaar is, kan ook zij als predikant beroepen worden. We zullen de 
taken dan samen verdelen. We hopen ons steentje bij te dragen aan kerk-zijn in het 
dorp, samen met u. Want als kerk zijn we geroepen om tot zegen te zijn voor de 
wereld, ook voor de beide dorpen waarin we wonen.  
 

Advent is eigenlijk altijd een nieuw begin. Het is de tijd van verwachten, van uitzien 
naar de komst van het Kerstkind, de komst van Gods nieuwe wereld. Het is een 
hoopvolle tijd, er gloort iets nieuws, we gaan langzamerhand naar het licht. Die 
hoopvolle boodschap geeft ons moed en vertrouwen, in een tijd waarin onzekerheid 
en zorg om de gezondheid vanwege het coronavirus bij veel mensen leeft. 
 

Advent: hij komt! Gods nieuwe wereld begint en wij mogen daar aan meewerken! 
 

Evert Jan Hefting & Martha Kroes 
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4 
december 
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nog 21 dagen 
tot Kerst… 


