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Protestantse gemeente
te
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Tweede Advent
Zondag, 6 december 2020

10.00 uur

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / geluid en beeld
Vocale begeleiding

: Ds. Wilma van Rijn
: Cora Gerritse
: Hans Jütte
: Onno Bart
: Gerda Adolf, Henk Groothuis en
Betsy Geelhoed
: niet aanwezig
: niet aanwezig
: 1ste Diaconie, 2de Kerk

Kinderdienst
Oppasdienst
Schaal collecte uitgang

nr. 1685

Na de dienst is er helaas nog geen koffiedrinken.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Liturgie
Orgelspel
Voorstel & koraal over Psalm 84, J. Zwart (1877-1937)
BEGINNEN
Mededelingen door ouderling van dienst
Lezen gedicht en aansteken 2 adventskaarsen
Gemeente gaat staan
Bemoediging en groet
Vg:
Gem:
Vg:
Gem:
Vg:

Onze hulp is in de naam van de Ene God,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die gezegd heeft: Licht, en er was licht.
Licht om te leven, het donker voorbij.
Die ons in het licht zet van zijn liefde.

Genade zij u, licht en vrede,
van God de Vader, en van Jezus Christus,
in de Eenheid met de Heilige Geest
Allen: Amen

Tweede lezing: Johannes 1: 19-28
Vg:
Dit is het Woord van God en mensen.
Gem:
Wij danken God
Lied: Gezang 125 (HH145) 1, 2, 3
O kom, o kom, Immanuël

Vg:

Gemeente gaat zitten

Overdenking
Orgelspel
Koraalvoorspel: Nun komm`, der Heiden Heiland,
BWV 659, J.S. Bach (1685-1750)

Inleiding
Lied: Psalm 80: 1, 7
Kyriegebed
Vg:
Laat uw aanschijn over ons lichten.
Allen: Kom ons bevrijden.
Lied: Wees Jij mijn toevlucht
Muziek van youtube, tekst Lied 263
https://www.youtube.com/watch?v=Io_dzz_o-hI&ab_channel=Methartenziel-tv

LEZEN
Eerste lezing: Jesaja 40: 1 en 3 t/m 5
Vg:
Dit is het Woord van God en mensen.
Gem: Wij danken God

DELEN
Dankgebed, voorbeden, stilgebed, Onze Vader
Collecte-aankondiging
GEZEGEND OP WEG
Slotlied: God zal met je meegaan
God zal met je meegaan als licht in je ogen,
als lamp voor je voet, als hand op je hoofd,
en arm om je schouder.
Als baken bij ontij en verte die die wenkt.
Als groet op je lippen en hoop in je hart.
Als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.

Gemeente gaat staan
Zegen

Allen: Amen
Orgelspel
Toccata & Fuga, BWV 565, J.S. Bach (1685-1750).

Filmpjes Raad van Kerken
De Raad van Kerken ontmoet elkaar dit jaar met kerst digitaal.
Wilt u meer weten over de figuren in de kerststal? De voorgangers van
de parochie en onze gemeente nemen u mee langs de figuren.
Op youtube vind u wekelijks een nieuw filmpje:
https://youtu.be/q8G8nhzcPS0

Collecteschalen bij de uitgang: 1ste Diaconie, 2de Kerk
*******************************************************************

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Mevr. B. Haverhals-Kramer

Meeleven
Anneke de Ruiter is opgenomen op de revalidatieafdeling van Verpleeghuis
Vreugdehof. Ze is hier om de pijnmedicatie op orde te brengen en om uit te
rusten.
Het adres is: Verpleeghuis Vreugdehof, kamer 2.13, De Klencke 111, 1083
HH Amsterdam. Een kaartje wordt gewaardeerd.
Kerststallen gezocht!
In deze adventstijd willen wij graag een activiteit organiseren voor de
gezinnen van onze dorpen.
Heeft u afgelopen voorjaar ook zo genoten van de
berenjacht (toen mensen knuffelberen in de
vensterbanken zetten en de kinderen die konden
zoeken?
Wij zouden graag hetzelfde willen doen met
kerststallen.
Iedereen mag meedoen door op zoek te gaan of een
eigen kerststal bij het raam te plaatsen.
Heeft u nu een mooie kerststal maar woont u op een
minder zichtbare plek?
Of heeft u een mooie locatie maar geen stal? We kunnen elkaar vast helpen!
Wij hopen veel kerststallen te spotten op onze ontdekkingstochten door de
dorpen.
Ds. Wilma van Rijn en Renske Jonker-Vrooland

Kom binnen!
We vinden het nog steeds heel gezellig dat mensen binnenlopen op de
woensdagochtend.
Even snel,
of wat langer,
om even een praatje te maken
of de stilte te zoeken.
Ook als u al eens eerder bent geweest zien we u graag.
U blijft van harte welkom! Ds. Wilma van Rijn

Kerstkaart 2020
Het jaar 2020 verloopt in vele opzichten anders dan gewoon.
Dat is dit jaar ook het geval met de Kerstkaart. Geen stapeltjes in de
kerk voor verspreiding van de kaarten, maar dit keer rondgebracht door
de lopers van het kerkblad.
Mijn dank daarvoor aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.
De Kerstkaart is daardoor wel veel vroeger dan andere jaren bezorgd.
Zoals bekend vragen wij altijd aan een creatief lid van onze Protestantse
gemeente of hij of zij een tekening of schildering voor de kaart wil
maken.
Voor dit jaar was Peter Mendrik bereid om een ontwerp te leveren. Met
zijn inbreng was het moderamen blij verrast. Het resultaat heeft u
inmiddels gezien.
Mocht u al een idee hebben voor de Kerstkaart voor 2021 en daarvoor
een eigen tekening of schilderij willen leveren in de loop van volgend
jaar, laat het mij maar weten. Het moderamen weet het lang niet van
iedereen wat voor talenten er in onze gemeente aanwezig zijn.
Namens het moderamen en met vriendelijke groet, Leo Kranenburg

Wel en Wee
In deze donkere dagen waarin we elkaar veel minder dan normaal
ontmoeten is het belangrijk oog te houden voor elkaar.
Kent of bent u iemand die behoefte heeft aan een
gesprek? Neem vooral contact op via telefoon, mail of whatsapp.
Mijn nummer is 020- 822 5218, ds. Wilma

Agenda voor de komende week
Woensdag
09-12 10.00-12.00 uur Inloop, Kom Binnen!
20.00 uur
Moderamen
Zondag
13-12 10.00 uur
Heime Leenman uit
Hardinxveld/Giessendam
3e Advent
Vieringen in onze kerk volgen via kerkdienstgemist.nl
Omdat er op zondagmorgen vanwege de coronamaatregelen zeer veel
gebruik wordt gemaakt van kerkdienstgemist.nl, kan het gebeuren dat de
uitzending hapert door overbelasting van het netwerk. Om dit te
voorkomen, raden we u/jullie aan om op een ander tijdstip op zondag de
website te bezoeken en dan de viering alsnog te bekijken en te beluisteren.
Downloaden kan ook.
Regels voor kerkgang!
We proberen we het voor iedereen mogelijk te houden om op een veilige
manier de kerkdiensten in de kerk mee te vieren. We vragen u nog steeds
aan te melden, thuis te blijven bij klachten en anderhalf meter afstand te
bewaren.
Ook vragen we u bij het binnengaan en verlaten van de kerk mondkapjes
te dragen. Op de stoel mogen de mondkapjes weer af.
We danken u voor uw begrip en medewerking.
Reserveren voor het bijwonen van de dienst blijft noodzakelijk!
Reserveringen voor de eerstvolgende kerkdienst zijn mogelijk vanaf
maandag 12.00 uur t/m vrijdag 12.00 uur. Dit kunt u telefonisch doen bij
onze scriba Heleen Broerse. Als alle ruimte al bezet mocht zijn, dan komt u
als eerste in aanmerking voor de dienst in de week daaropvolgend.

Collecte voor diaconie en kerk
We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. U kunt uw
collectegeld over maken naar:
de Diaconie
: NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte
de Kerkrentmeesters
: NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte
Alvast hartelijk dank!
Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl

