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Dienst van deze morgen:
- We wensen de kinderen in de
Ds Noordam
kindernevendienst veel plezier met hun
Lezen Ps 34: 1-9
engelenproject.
Lezen Lukas 1:26-38
Spirit
liturgisch bloemschikken
Vanavond is er een bijeenkomst van Spirit. Deze keer
De hemel raakt de aarde
zijn we te gast bij Rianne en Niels, Chopinstraat 70,
waar harten
Capelle aan den IJssel. We starten om 20.00 uur en
worden geopend
ronden om 21.30 uur af.
voor het
wonder
Samenwijzer
van Gods komen
De kopij voor de Samenwijzer over de periode 13
onder mensen
december 2015 t/m 24 januari 2016 dient uiterlijk
altijd weer
zondag 6 december a.s. bij de redactie ingeleverd te
raakt de hemel de
zijn
aarde
SENIORENMIDDAG
Het kerstfeest van de seniorenmiddag wordt op
God
dinsdag 15 december in de Herv. Kerk gehouden.
kom met Uw geest
Aanvang 14.00 uur. Ds Luci Schermers zal de
open ons
meditatie verzorgen en de gastvrouwen nemen de
voor Uw
schriftlezing en declamatie voor hun rekening.
aanwezigheid
Wiebe Zeilstra begeleidt de samenzang op het orgel.
Het seniorenkoor 'Zang en Vriendschap' o.l.v. Wiebe
Op deze tweede zondag van de advent horen we hoe
Zeilstra zal in twee optredens zijn medewerking
de engel Gabriël Maria komt vertellen dat
hieraan verlenen. Aansluitend staat er weer een
zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam
broodmaaltijd voor u klaar in 't Voorhof.
Jezus moet geven . Hij zal een groot man worden en
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De
Zoon van de Allerhoogste worden genoemd .
Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te
In de schikking zien we een lelie die staat voor de
brengen. Voor ander vervoer kunt u tot 13 december
zuiverheid van Maria en een rode bloem als
bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.
symbool voor het ontvangen van Gods Geest .
U wordt door ons weer verwacht en hopen u te zien op
het kerstfeest,
De gastvrouwen.
Engelenproject
Met het licht in je handen
of je groot bent of klein
mag je net als een engel
een lichtdrager zijn.
-

-

Op 13 december zal het in de dienst gaan over
het verhaal van de engel die aan Jozef
verschijnt in een droom (Matt. 1: 18-25). Dan
hoop ik zelf voor te gaan. Wie over dit verhaal
mee wil denken als voorbereiding op de dienst
is a.s. dinsdag 8 december van 10.0011.30 uur welkom in de kerkenraadskamer.
Engelententoonstelling. Mocht u een mooie
engel hebben, dan willen we die op de
adventszondagen graag een plaats geven op
de engelentafel. Er is ook ruimte voor
hangende engeltjes.

Digitale adventskalender
Voor wie het leuk vindt om dagelijks een mooi stukje
of gedicht te lezen op tablet of mobiel, download dan
gratis : light for the World app. Een digitale
adventskalender
De bloemen van deze zondag gaan naar....
… de Hr. J. Kraan, voor zijn verjaardag.
Koster
02-12 t/m 11-12 dhr. A. de Paauw
12-12 t/m 18-12 fam. de Gier
Kerkdienst zondag 13 december
10.00 uur ds. L. Schermers
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Pastoraat is tijd nemen voor elkaar
Collecteafkondiging
Tijd voor elkaar nemen is in onze jachtige tijd niet
vanzelfsprekend. Vaak luisteren we maar half.
Daardoor gaan er dingen mis. De kerk is bij uitstek de
plek waar het gaat om goed luisteren naar elkaar, om
omzien naar elkaar. Zoals we hier bij elkaar zijn
vormen we een gemeenschap van mensen die naar
elkaar omzien. Het pastoraat in onze gemeente is een
van de manieren waarop we dat vorm geven. We
hebben aandacht voor ouderen in ons dorp, voor
zieken, voor mensen in een moeilijke situatie zoals
echtscheiding of werkloosheid. Maar ook onderling zien
we om naar elkaar. Het pastoraat vindt in deze tijd
waarin minder mensen in de kerk komen steeds meer
buiten het kerkgebouw plaats. Dat vraagt om nieuwe
benaderingen, nieuwe vormen. De collecte vandaag is
bestemd voor handreikingen en cursussen waardoor
pastoraal werkers kennismaken met nieuwe vormen
van pastoraat en erin getraind worden. Van harte
aanbevolen!
Trein naar Betlehem
Het is bijna zover!
In februari is de aftrap geweest voor het
musicalproject, en nu zitten we alweer vlak voor de
uitvoeringen. De uitvoeringen vinden plaats op 18 en
19 december. Voor de uitvoering op zaterdagmiddag
zoeken we nog vrijwilligers die de kinderoppas willen
doen. Wil jij dit doen, meld je dan aan bij Eric en
Agnes Huizer.
Wij hebben al een aantal maanden veel plezier beleefd
aan dit project, nu jullie nog! Het doel van het project
is al ruimschoots gehaald: “een aantal maanden met
een leuke groep mensen samen werken aan dit
project”. De musical is laagdrempelig van opzet en het
is dan ook erg leuk dat er zowel kerkelijke als nietkerkelijke mensen meedoen. Het decor belooft iets
bijzonders te worden, er wordt een complete trein in
de kerk gebouwd en daarin speelt het hele stuk zich
af. Het “naaiatelier” heeft de kostuums gemaakt voor
de spelers, ook die zien er geweldig uit! Alles bij elkaar
zijn er ongeveer 65 mensen bij betrokken, sommigen
vanaf de prille voorbereidingen en anderen alleen
tijdens de uitvoeringen. Wij zijn blij met iedereen die
iets wil en wilde doen. Het decor zal ook nog te zien
zijn tijdens het kerstfeest van de kindernevendienst op
zondag 20 december, en op maandag 21 december zal
alles weer afgebouwd moeten worden. Wij zoeken nog
enkele vrijwilligers die bij het afbouwen willen helpen,
vele handen…… Ook hiervoor kunt u/kun je aanmelden
bij Eric.
Namens de musicalcommissie
Eric Huizer

Kaartverkoop De Trein naar Betlehem
Bent u nieuwsgierig geworden naar de musical? De
kaartverkoop is gestart! Wilt u de trein niet missen?
Reserveer dan nu uw kaartjes via
ontmoetingsmusical@gmail.com of bij Eric en Agnes
Huizer, tel. 0180-398274. Kaarten kosten in de
voorverkoop € 6,-- per stuk en aan de zaal € 7,50 per
stuk. Vertrektijden van de trein: vrijdagavond 18
december 20.00 u, zaterdagmiddag 19 december
15.00 u (oppas aanwezig) en zaterdagavond 19
december 20.00 u. De zaal gaat een half uur voor
aanvang open.

