Wel bleek dat in de tekst van de kerstviering van het gemeentediaconaat op 20
december het tijdstip van aanvang fout staat vermeld. De kerstviering begint om
15.30 uur en niet om 16.30 uur! In de uitnodiging van het gemeentediaconaat die
u vindt in het Kerkblad van december en in deze Kerkbrief staat wel alles correct
gemeld. Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg.
Kerstviering gemeentediaconaat vrijdag 20 december 2019
De aanvang is om 15.30 uur. Onze kerstliederen zullen op de piano begeleid
worden door de heer Hans Jütte. Ook zal onze kerkelijk werker mevr. Gretha
Bregman-Hoving haar medewerking verlenen aan de viering.
Na de liturgie gebruiken we gezamenlijk de maaltijd.
Na de maaltijd, om ca. 19.00 uur, zal VoiceMail, o.l.v. Dick Meijer, enkele
kerstliederen voor ons zingen. Het einde zal ca. 19.30 uur zijn.
U kunt zich opgeven bij Gré, Irma of Betsy. Wilt u opgehaald en thuisgebracht
worden, bel dan naar Betsy.
Een hartelijke groet, namens team gemeentediaconaat, Betsy Geelhoed

KERKBRIEF
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te
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Gezellig samenzijn na de kerstnachtdienst
Na de kerstnachtdienst op 24 december bent u van harte uitgenodigd voor een
gezellig samen zijn in de koffieruimte. Er wordt een glaasje fris, sap of wijn
geschonken en er staat iets lekkers voor erbij.
Op deze wijze wil de kerkenraad de kerstdagen, na de dienst, op informele manier
beginnen. Voel u welkom, Heleen Broerse
Zonnebloem Zaterdag 21 december is er een kerstviering in de Olm, waarin
Pastor Fons Litjens zal voorgaan. Dameskoor Pro Ecclesia zal de viering met
kerstliederen omlijsten. De zaal is open om 10.00 uur, de aanvang is om 10.30 uur.
Voor vervoer kunt u bellen met: Coby Braakman.
Bedankt Hartelijk bedankt voor het boeket bloemen dat ik vorige week kreeg.
Gerda Prins
De collecte van zondag 8 december heeft opgebracht:
Diaconie € 99,10, Kerk € 84,70, Gebouw € 63,55
De agenda voor de komende week:
Dinsdag 17-12
Woensdag
Vrijdag 20-12
Zondag 22-12

19.30
18-12
15.30
19.00
11.00

uur
Raad v.Kerken: tijd voor een goed verhaal
20.00 uur
"Inter Nos"
uur
Kerstviering gemeentediaconaat
uur
zingt "VoiceMail"
uur
Oecumenische zangdienst in de RK. kerk

Deze Kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse .
Volgende week, 22 december, is er geen Kerkbrief.
Copy voor de Kerkbrief voor zondag 29 december kunt u tot donderdag 26
december, 11.00 uur, inleveren via e-mail.

3e Advent
Zondag, 15 december 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1635

: ds. Leon Rasser
: Cora Gerritse
: Hans Jütte
: Rob Piso / Melissa Sieraad
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e Diaconie, 2e Kerk, 3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
koffie, thee of een glas limonade.

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Drie Adventskaarsen worden aangestoken
Lied 72: 1 en 2
Votum en Groet
Lied 72: 4
Gebed om ontferming
Adventsied 437: 1, 2, 3 en 4
HET WOORD
Gebed van de zondag
Kinderen gaan naar de kinderdienst
1e lezing: Psalm 19: 1 – 7
Lied 437: 5
2e lezing: Lucas 1: 26 - 35
Lied 439: 1
Verkondiging
Orgelspel Koraalvoorspel: Es ist ein Ros´entsprungen, J. Brahms
Lied 833 (3 maal)
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
TOT SLOT
Lied 467 (Liedboek der kerken 1973)
1 O eeuw'ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond'looz' oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee
voor hen die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord,
door wind en water werd gehoord,
die onder ‘t stormen rustig sliep
en wandeld’over ‘t schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun
schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

Wegzending en zegen, gezongen ‘Amen’, orgelspel

Meeleven
We leven in het bijzonder mee met hen die onderzoeken ondergaan en
wachten op uitslagen. We wensen hen sterkte en moed en de
bescherming van de Allerhoogste toe.
Graag noem ik hier enkele namen van hen die buiten onze dorpen
verzorgd worden. Misschien kan een kaartje de afstand overbruggen en
het gevoel bij onze gemeente te horen versterken:
Mevr. E.H. Kempe-van Gelder, Mevr. M. van Overschot-Braam,
Dhr. G. Oldenburg, Mevr. Reijnhout, Mevr. G.J. de Ruiter-de Fouw
Hoeveel dagen nog tot Kerst? Stapje voor stapje gaan we voort. De één
kijkt er naar uit en de ander ziet er tegenop. Lege plaatsen vallen met
Kerst meer op en het besef dat je ziek bent kan je doen afvragen, is dit
mijn laatste Kerstfeest? Je zou zo graag in je eigen vertrouwde huis Kerst
vieren en wat zou het mooi zijn als je niet afhankelijk was en alles zelf
kon organiseren. Kerst lijkt dan vooral te wijzen op dat wat er niet is, wat
we verloren aan de dood of aan het leven. En toch…. Kerst wil ons
wijzen op dat wat er altijd is: Gods aanwezigheid in onze wereld, Zijn
aanwezigheid in ons bestaan. Kerst is een feest van:
Ik zie jou
lief mens
in je zorgen,
verdriet en pijn,
Ik wil je helper
Ik wil je trooster zijn,
Ik zie jou
lief mens
Zie jij mij?
Een warme groet! Gretha Bregman-Hoving
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
De heer B. Joustra, i.v.m. zijn 80ste verjaardag

Kerstkaart: bedankt en correctie
Fijn dat alle stapeltjes van de rond te brengen kerstkaarten meegenomen
waren na de dienst van 8 december. Iedereen hartelijk bedankt voor de
medewerking!

