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Dienst van vandaag: Drs. J. van der Neut
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand december is Olie / bak en
Bloemschikking 2e Adventszondag
braad. Het product kan worden ingeleverd in de
We lezen over allerlei verdriet, beperkingen en
daarvoor bestemde krat bij het ZWO-bord in de
onmogelijkheden die mensen op aarde ervaren om in
ontmoetingsruimte.
het licht te leven. De basis van onze symbolische
schikking is dan ook een kubus als symbool voor de
Schoenmaatjesactie
aarde met haar vier windstreken en de vier elementen
De afgelopen weken hebben we jullie aandacht
water, vuur, aarde en lucht. In de beide teksten van
gevraagd voor de schoenmaatjesactie van beide
vandaag gaat het over het banen van een weg .
kerken. Vorige week zaterdag was daarvoor de
Maleachi spreekt over een bode die aankondigt dat de
inleverdag. Op deze zaterdagochtend zijn er
Heer zijn tempel zal bezoeken . Die dag is er een van
uiteindelijk meer dan 90 dozen ingeleverd. Afgelopen
zuivering . Lucas kondigt Johannes aan . Deze
vrijdag zijn de dozen naar het inzamelpunt in Gouda
Johannes is een bode van God , hij kondigt een
gebracht, vanwaar ze nu verzonden zullen worden.
radicale ommekeer aan. Bergen worden vlak gemaakt
Namens de kinderen van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda,
en kromme wegen recht , en wie zich laat dopen door
Albanië en Irak willen wij u hartelijk danken voor uw
Johannes kan zich instellen op een nieuw begin.
gaven! De diaconie
De schikking wordt lichter van kleur .
Een kronkeltak ligt links over de aarde ,en loopt uit in
Voor Kinderkerstfeest 23 december a.s.
een rode , rechte kornoeljetak .
Er wordt door de kinderen druk geoefend om er weer
een prachtig kerstfeest van te maken. Naast het
Bovenop branden 2 paarse kaarsen .
kerstverhaal is er ook weer een musical! Komt dat
zien! De generale repetitie is gepland op zaterdag 22
Kerstwandeling op 19 december
december om 14.00 u. Het is de bedoeling dat alle
Wat zijn er veel glazen potjes
kinderen van de nevendienst daarbij aanwezig zijn.
ingeleverd! Ik heb afgelopen week
ongeveer 80 potjes doorgegeven aan
Foto kinderen van de kindernevendienst
coördinatoren van de scenes, maar zie nauwelijks dat
Na de dienst worden de kinderen van de
het aantal potjes is verminderd. Alle gevers hartelijk
kindernevendienst verkleed als herder of engel voor
dank. Vanmorgen kunt u een poster mee naar huis
een foto die bedoeld is voor de poster van de
nemen om voor het raam op te hangen. Daarmee
kinderkerstdienst. Dat gebeurt in de crècheruimte.
vestigen we nog wat meer aandacht op de wandeling.
ds. Luci Schermers
SENIORENMIDDAG
Wij willen u graag uitnodigen voor het kerstfeest van
Afscheid organist
de seniorenmiddag dat wordt gehouden op donderdag
Op 9 december speelt onze organist Rien Noordhuis
13 december in de Herv. Kerk. Aanvang: 14.30 uur.
voor de laatste keer bij ons. In Capelle aan den IJssel
De gastvrouwen verzorgen de schriftlezing en dragen
zijn er bijna geen organisten meer te vinden vandaar
gedichten voor. Ds. B.F. Bakelaar verzorgt de
dat hij besloten heeft om daar meer te gaan spelen.
meditatie. Het seniorenkoor "Zang en Vriendschap"
Uiteraard vinden wij dit voor ons erg jammer, maar we
o.l.v. Marieke Dekker zal zijn medewerking verlenen.
respecteren zijn besluit en zullen na de dienst van 9
Ook zullen we samen kerstliederen zingen en luisteren
december afscheid van hem nemen. Uiteraard bent u
naar een mooi kerstverhaal. Aansluitend wordt er in 't
dan ook in de gelegenheid om Rien, na bijna 22 jaar
Voorhof een broodmaaltijd gehouden. Onze chauffeurs
bij ons, te bedanken voor zijn orgelspel.
staan vanaf 13.45 uur bij De Dertienhuizen voor u
klaar om u naar 't Voorhof te brengen. Voor ander
Begrotingen
vervoer kunt u tot 11 december bellen naar: Dicky
Afgelopen maandag heeft de kerkenraad de begroting
Bremmer, tel. 510480. Iedereen is weer heel hartelijk
van de kerk en de begroting van de diaconie voor
welkom, De gastvrouwen
2019 goedgekeurd. Beide begrotingen liggen vanaf
vandaag voor een week ter inzage voor een ieder in de
Koster
ontmoetingsruimte. Jan de Korte scriba
08-12 t/m 10-12 dhr. J. Klerk
De bloemen van vandaag zijn voor ……
Kerkdienst zondag 16 december
….Mw. François -Wouters voor haar verjaardag.
10.00 uur Ds. M. A. Gouwens-de Gier
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