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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  Ds. F. Wierdsma 

 
Bij de adventstafel - eerste advent. 

STEEK HET EERSTE  KAARSJE AAN, 
EEN LICHTJE VAN 'IK ZORG VOOR JOU 

ALS EEN HERDER VOOR ZIJN SCHAPEN' 
ZO IS DE HEER ONS ALTIJD TROUW. 

 
Ik zorg voor jou: 

Jesaja 40 van 1-11. 

Vers 11: Als een Herder weidt hij zijn kudde, 
zijn arm brengt de lammeren bijeen, 

hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de 
ooien. 

 
Op adem komen... 
We staan aan het begin van de adventsweken. 

Tijd om je voor te bereiden op de komst van Jezus.  
De kleur in de kerk is paars, kleur van bezinning.  

Misschien dat het goed is de ze weken meer tijd te 

nemen voor gebed, voor inkeer. Om eens na te 
denken of in jouw leven ruimte is voor God... 

Welkom voor een moment van stilte op 
donderdagavond 7 december 19.00-19.30 uur in de 

kerkenraadskamer. 

 
Belijdeniscatechese 

De vierde bijeenkomst van de belijdenisgroep is a.s. 
vrijdag om 19.30 uur, Molendijk 3b. 

Lezen jullie hoofdstuk 5 en 6 goed door? Deze avond 

past mooi in de tijd voor kerst: Ik geloof in Jezus 
Christus, sprekend zijn Vader, mens onder de mensen. 

                                         Groet, Luci 
 

Samenwijzer  
De kopij voor de SamenWijzer 33.3 over de periode 10 

december 2017 t/m 21 januari 2018 dient uiterlijk 

zondag 3 december a.s. bij de redactie ingeleverd te 
zijn. 

 
Voedselbank – Product van de maand  

Het product van de maand december is vis in blik. Het 

inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank 
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden 

ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij 
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. In de 

afgelopen maand zijn 16 flessen zonnebloemolie of 
olijfolie ingezameld.  Alle gevers worden hartelijk 

bedankt! 

 
 

 
 

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei 
Er zijn voor elkaar, voor elkaar zorgen, van elkaar 

leren, met elkaar bidden en bijbellezen, en met elkaar 
lachen. Dat is het doel van pioniersplek Yours! in 

Drachten, verbonden met de protestantse 

wijkgemeente Oase. Yours! wil een plek zijn voor 
tieners en hun ouders.  

Want als je iets met tieners wilt, moet je ook iets doen 
met de ouders, is de overtuiging van Jan-Willem ten 

Hove, een van de vijf vrijwilligers die aan de basis van 

de pioniersplek staan. 
Net zoals in veel andere gemeenten is de 

leeftijdsgroep van twaalf tot vijftien jaar moeilijk te 
bereiken. In Drachten is men daarom begonnen met 

activiteiten voor ouders van tieners. Ouders  
zĳn uitgedaagd om samen met drie andere ouders de 

Bĳbel in één jaar tĳd te lezen. Zo ontstond een groep 

van 16 ouders, die nu regelmatig bĳ elkaar komt in 
een café voor ‘Worst Kaas-bĳeenkomsten’ met 

gezellige en inhoudelĳke gesprekken.  
Sinds september 2017 werkt het pioniersteam samen 

met vier locaties van middelbare scholen om met 

nieuwe tieners in contact te komen. Om samen met 
hen na te denken over de Bĳbel, bidden, leerling zĳn 

van Jezus en een community vormen. Doel is dat 
tieners zelf actief worden! 

Met de opbrengst van de eerste collecte van vandaag 

steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken zoals 
Yours! in Drachten. Plekken waar leven en geloven 

wordt gedeeld. Van harte aanbevolen. 
  

Reserveer de datum 
Volgend jaar hopen we op dinsdag 8 mei de 

seniorenreis te organiseren.  Als U mee wilt gaan, dan 

kan U dat alvast noteren in uw agenda.  Nadere info 
volgt later.  De diaconie 
 
bloemen van deze zondag gaan naar….  

… de hr. J. Nederlof voor zijn verjaardag. 
 

Koster 

02-12 t/m 08-12 Fam. de Gier 
09-12 t/m 15-12 dhr. P. van Gorkum 

 
Kerkdienst zondag 10 december 

10.00 uur  ds. L. Schermers  
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
SENIORENMIDDAG  

De volgende seniorenmiddag staat in het teken van 
het kerstfeest en wordt gehouden op donderdag 14 

december in de Hervormde kerk.  

De aanvang van deze middag is een half uur later dan 
u gewend bent en wel om 14.30 uur. Het thema van 

het kerstfeest is 'Verwondering'  
Ds. Luci Schermers zal de meditatie houden terwijl de 

gastvrouwen de rest van het programma verzorgen.  

Dit wordt afgewisseld door een optreden van het 
seniorenkoor Zang en Vriendschap o.l.v. Marieke 

Dekker.  Traditioneel zal er ook een mooi kerstverhaal 
worden voorgelezen. Aansluitend wordt u uitgenodigd 

voor een broodmaaltijd in ’t Voorhof.  
Onze chauffeurs staan vanaf 13.45 uur bij De 

Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te 

brengen. Voor ander vervoer kunt u tot 12 december 
bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.  

Tot ziens op het kerstfeest,  

De gastvrouwen. 
 
Samen kerken voor Oeganda 

Samen kerken voor Oeganda organiseert op 

zaterdagavond 27 januari 2018 een gezellige 
dineravond waarbij een Afrikaans driegangenmenu zal 

worden geserveerd. Om van dit heerlijke diner te 
kunnen genieten zijn er dinerbonnen te koop. Deze 

kunt u zelf gebruiken of cadeau geven, misschien leuk 
als cadeautje voor Sinterklaas? De dinerbonnen kosten 

EUR 15,00 en de opbrengst gaat naar Samen kerken 

voor Oeganda. De avond zal in de Rank in Krimpen a/d 
IJssel plaatsvinden en begint om 18:30 uur. U kunt de 

dinerbonnen in de verschillende kerken kopen. De 
verkoop start vanaf 1 december. De bonnen kunt u in 

o.a. kopen bij Aza en Erika Teeuwen. Voor meer 

informatie of digitale bestelling van bonnen kunt u 
mailen naar info@kerkenvooroeganda.nl. Tot 27 

januari! 
 

Het doel van de actie is Noach’s Ark in Mukono, 
Oeganda. In de leeshoek van de Ontmoetinsgkerk 

liggen enkele exemplaren van de Noach’s Ark Courant, 

waarin meer informatie over deze Ark: het 
kindertehuis, ziekenhuis, boerderij enz. en de sociale 

achtergronden welke de reden van bestaan van 
Noachs Ark zijn. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
SCHOENMAATJES GEZOCHT  

Een cadeau van kind tot kind!  
Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide 

kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van 

stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van 
Nederland een schoenendoos met schoolspullen, 

speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor 
kinderen in arme landen die dan onverwacht een 

cadeautje ontvangen.  

Inmiddels hebben al meer dan 2,6 miljoen kinderen 
meegedaan aan de schoenendoosactie. We hopen 

natuurlijk van harte dat u en uw (klein)kinderen ook 
dit jaar weer meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt 

vullen staat uitgebreid in de folder die in de 
ontmoetingsruimte voor u klaarligt en op de website 

van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes).  

Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos 
versturen kost ook geld en dat kunt u storten op 

bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de 
diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie 

schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een 

envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes” 
en deze in de daarvoor bestemde doos in de 

ontmoetingsruimte deponeren.  
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele 

doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a. 
toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine 

knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die 

t/m 3 december in de Ontmoetingsruimte staat.  
Op zaterdag 9 december a.s. kunt u de dozen van 

10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crècheruimte 
van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan 

aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te 

nemen.  
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust bij Agnes Huizer, 

telefoon 06-48398548.  
Namens de kinderen van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda, 

Albanië en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk 

danken voor uw gaven en inzet!  
De diaconie  

 
Try-outdiensten 

Wie wel er helpen/ meedenken met de volgende  
Try-outdienst? 

Deze zal begin maart plaatsvinden en weer in het 

teken staan van de Top2000 nummers die in de 
maand december ten gehore worden gebracht op de 

radio en op tv. 
Wie doet er mee? 

Aanmelden kan bij erikateeuwen@upcmail.nl 
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