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3e adventszondag.

Orde van dienst van 12 december 2021.

Meditatief.

Orgelspel - Welkom - Aansteken van de derde
adventskaars - Psalm 24: 1 en 5 - Stilte, bemoediging
en groet - Kyriegebed - Sela: Op U mijn Heiland blijf ik
hopen – Gebed - Kindernevendienstproject Schriftlezing: Lucas 1: 39 - 45 - Luisterlied Magnificat Schriftlezing: Lucas 1: 56 - NLB 434: 1, 2 en 3 - Preek
- Orgelspel Schilderij Sieger Köder - Lied van Mufaro - Gebeden Aandacht voor de collecte – Luisterlied NLB 440: 1, 2
en 4 - Zegen – Orgelspel.

Wie is voor jou een Elizabeth?
Een prachtig
schilderij van
Sieger Köder,
een Duitse
priester en
schilder, over
de
ontmoeting
van Maria en
Elizabeth. Het
schilderij
verbeeldt de
twee
vrouwen die
bij elkaar
steun vinden
in alles wat
hen
overkomt.
In het blauw de twee zonen die geboren zullen
worden, Jezus en Johannes. De een is wat meer
van de harde lijn, de ander zal een meer
vredelievende lijn voorstaan. Wat hebben zij
veel te weeg gebracht aan vreugde en verdriet
in het leven van deze moeders.
De jonge Maria zoekt steun bij haar oude tante
en beide vrouwen hebben steun aan elkaar. Een
vraag ter overweging: Bij wie kan jij, kunt u
terecht als je steun nodig hebt? Wie is voor jou
een Elizabeth?
ds. Luci Schermers

Zondag 12 december 2021 –
Derde adventszondag
Komende zondag hoop ik zelf weer voor te gaan. De
afspraak is om niet te zingen, dus ik heb gezocht naar
verschillende genres van liederen afgewisseld met een
voorgelezen lied. Naast gesproken woorden is er ook
beeld. Zoals o.a. het hierboven afgebeelde schilderij
van Sieger Köder. We hopen met elkaar op een mooie
dienst. Weet u welkom!

Wel en wee.
* Er zijn deze week geen jarige 70 - plussers te
melden.

* In de afgelopen week is ons gemeentelid mevrouw
W. François - Wouters vanuit
Krimpen aan de Lek verhuisd naar zorgcentrum De
Breeje Hendrick in Lekkerkerk,
Nicolaas Beetsstraat 1, 2941 TN Lekkerkerk. Ze heeft
daar kamer 239 (zie ook de Samenwijzer).
We wensen haar in haar nieuwe woonomgeving een
goede tijd toe.
Een kaartje zal zeker op prijs worden gesteld!

* De situatie van dhr. A. Klip blijft zorgelijk. Hij is
opgenomen in verpleeghuis Westhoff in Rijswijk. Daar
is hij in goede handen. Als u wilt meeleven kan dat via
zijn vrouw in De Dertienhuizen. We denken aan hen en
bidden om rust en om Gods liefdevolle nabijheid in
deze moeilijke dagen.

* Dat het corona-virus heel dichtbij ons is hebben we
de afgelopen weken binnen de kerk gemerkt, omdat
een aantal gemeenteleden positief getest zijn.
We leven natuurlijk mee met deze mensen, die
daardoor in quarantaine moeten en ook met andere
beperkingen geconfronteerd worden.
De lichamelijke klachten variëren vaak, zoals bekend,
van mild tot ernstig en we hopen dat eenieder volledig
zal herstellen.
Allen kracht en sterkte toegewenst!

De bloemen van zondag 12
december zijn voor onze dominee Luci Schermers.
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Corona Kerkdiensten december 2021.
In de kerkenraadvergadering van 6
december 2021 is het volgende besloten:
De volwassen kerkgangers zingen niet in de
kerk in december 2021.
De Kerstnachtdienst (24 december) en de
Oudejaarsdienst (31 december) zullen
zonder publiek gehouden worden.
25 december, 1e Kerstdag is er de
kindermusical. De kinderen zingen wel mee.
Voor deze dienst is er een
aanmeldingsplicht.
Op zondag 26 december speelt de band
“Just4fun”. In de band zijn weinig mensen
die zingen, dus die mogen wel zingen. Ook
voor deze dienst is er een
aanmeldingsplicht.
De aanmelding kan als volgt: U kunt de
betreffende app gebruiken, de kerkdienst
reserveren app. De benodigde (eenmalige)
QR code staat op onze website. U kunt zich
ook aanmelden via
eredienstontmoetingskerk@gmail.com of
bellen met 0180 519145. Aanmelden kan
vanaf 18 december.
U wordt verzocht zoveel mogelijk van de
reserverings-app gebruik te maken.
Jan de Korte scriba

COLLECTEN
Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen
mandjes staan om uw gift in te doen.
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken,
daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen
worden bezocht. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 12 december zijn
1ste Collecte: Kerk in Actie Diaconaat
(Nederland-Advent 2021)
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis
geplaatst. Ze maakten in hun leven al té veel mee. In De
Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden deze
kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen

Seniorenmiddag in ’t Voorhof
Met de huidige impact van de coronapandemie is
het helaas ook dit jaar niet mogelijk een
kerstfeest te organiseren.
We hopen dat we in het nieuwe jaar wel weer
een seniorenmiddag kunnen houden.
En zullen u dan ook graag ontvangen op 13
januari in ’t Voorhof.

die verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze
wonen bij een gewoon gezin, waarvan de ouders een
opleiding hebben om kwetsbare kinderen de juiste
verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze
ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat
gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar
school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale
activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en
sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen
en judo. Kerk in Actie steunt het werk voor kinderen in
de gezinshuizen in De Glind. Geef in de collecte en steun
het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u
mee?

De gastvrouwen wensen u gezegende
feestdagen.

Voedselbank

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Rwanda storten
op rek. nr. NL10RABO0333800737

Het product voor december is
aardappelpuree er zijn 4 pakken ingeleverd.

2de Diaconie

Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de
Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.

uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk storten op
rek. nr. NL10RABO0333800737
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij
Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het
collectedoel. De Diaconie.

U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21
op de poort staat en zelf het product in de
schuur zetten.
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GEEF UW TALENTEN DE RUIMTE… (aankondiging)

Na het succes van de talentenveiling in 2017 (€ 5.500) is door de coronatijd in 2019 geen veiling gehouden.
We hopen dat op zaterdag 14 mei 2022 wel te realiseren. Houdt u die datum vast vrij?
Wat is een talentenveiling? Je biedt gratis een dienst of klus aan, die wordt geveild De hoogste bieder is de
koper.
In onze gemeente beschikken we over een breed scala aan (soms verborgen) talenten.
Het mooie is, dat ver daarvoor en tijdens de veiling er leuke contacten zijn of ontstaan. Dat herinnert u zich
vast nog wel.
In de SamenWijzer krijgt u meer informatie o.a. over het doel van de talentenveiling.
Namens de commissie, Gera Spruijt, Els van Westen, Cobie Nieuwenhuizen, Marcel Lankhaar en Ruud van
Mastrigt

Begroting Kerk 2022.
Als bijlage bij de gemeentebrief treft u aan de begroting 2022 voor de kerk.
Deze begroting is door het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad
goedgekeurd. Per saldo resteert er een negatief resultaat van € 2.360,--. Hierbij
moeten we wel rekening houden met een aantal zaken. Zo is er van uitgegaan
dat de huuropbrengsten weer zullen toenemen doordat de kerk weer meer
verhuurd gaat worden aan onder andere popkoor Topaz, de E.H.B.O. en
gospelkoor Rejoice. Dit is en blijft nog wel afhankelijk van de ontwikkeling van
corona en de geldende overheidsmaatregelen.
Ondanks een lichte daling van het aantal betalende leden hopen we dat
opbrengst vanuit de actie Kerkbalans 2022 toch minimaal gelijk blijft.
Door een wijziging van de omslagregeling, vastgesteld door de
beheercommissie centrale kas predikantstraktementen, zullen we met ingang
van 1-1-2022 een hoger bedrag af moeten dragen aan de PKN. Dit is terug te
zien in de hogere kosten voor pastoraat.
Verder is er rekening gehouden met een incidentele baat van € 5.000,-- in
verband met de naar 2022 uitgestelde talentenveiling. We hopen dat deze nu
wel door kan gaan en hiermee extra inkomsten kunnen genereren.
Een complete versie van de begroting ligt ter inzage in de kerk.
F.J. Schreuder, Ouderling-kerkrentmeester.

Symbolisch bloemschikken :
De zonnestralen worden langer en talrijker. We plaatsten wilgenkatjes tussen de stralen.
Voor de schikking plaatsen we twee amaryllisbollen met een knop, gewikkeld in blad.
De bollen omwikkelen we met het grote blad van de schoenlappersplant.
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