Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 2 DECEMBER 2018, 1e VAN ADVENT
Kleur: paars. Advent betekent: wachten tot de koning komt. Voor ons is dat vooral ook uitzien naar de wederkomst.
Het “maranatha”, “kom, Heer Jezus, kom met haast” is een gebed dat passend en goed is voor Advent. De liturgische
kleur die bij een voorbereidingstijd hoort is paars. Kleur van (be)rouw, inkeer, bezinning.
9.30 uur Mariakerk - ds. Ben Heijting
Ouderling van dienst Nel Graafland
Organist
Koos Schoorstra
Lector
Joke Geerse
Kindernevendienst
Groep A: Marjan Zwolle, Groep B: Michelle de Bie
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje van
Stichting Olopikidong’oe in Kenia?
Collectes
1. Missionair werk in Nederland, 2.Herinrichting kerkzaal.
De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor de bloemengroet.
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
Liederen
Psalm 25a; Lied 463: 1, 2 en 6, 7, 8; Lied459: 1,2, 3; Lied 459: 4, 5, 6, 7;Lied 513; Lied 433
Lezingen
Openbaring 1: 9 - 20 en 8: 1 - 5; Johannes 6: 48 - 51
Bemoediging en groet:
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet loslaat het werk dat Hij aan ons begonnen is.
v. Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van Zijn
Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest
g. Amen

Horen:
v. De Heer is met u.
g. Hij schenke u zijn geest.

Houtsnede van Lucas Cranach de Oude (1472-1553) bij
Openbaring 1, gemaakt voor de eerste uitgave van de
Lutherbijbel (1534).

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland,
pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
HiP, Hulp in Praktijk. Als u in een situatie terecht komt waarbij u voor een korte periode praktische hulp nodig heeft
kunt u contact met ons opnemen. Telefonisch met mevrouw Ria van Splunder, tel. 0345-632433 of Annie Bruggeman,
tel. 0345-632444 of Aart van Zandwijk, tel: 0345599632, a.van.zandwijk@hotmail.com en via de e-mail,
kadlhulpinpraktijk@outlook.com
Geloof met me mee - Adventsproject Kindernevendienst - De komende weken leven we met de kinderen toe naar
Kerst. Vandaag maken we daarmee een start. Het projectlied is te vinden op het liedblad dat is uitgedeeld bij de
nieuwsbrief. In plaats van Licht van Pasen zingen we bij het verlaten van de kerkzaal nogmaals het refrein van het
projectlied. We hopen weer op een mooie Adventsperiode! Leiding Kindernevendienst
Adventsvespers - In de Adventsweken wordt op donderdag om 19.30 uur een vesper gehouden in de Lutherse Kerk
(Nieuwstraat 106). Zo kunnen we op weg naar het hoogtijfeest van Kerst doordeweeks een moment van bezinning en
verwachting beleven. Dit jaar zijn de vespers op 6, 13 en 20 december. De vieringen, die ongeveer een half uur duren,
worden voorbereid en geleid door de predikanten D. Bohlken en M.B. Heijting.
Huwelijksdienst - Op vrijdag 7 december treden ons gemeentelid Jannike Boer en Roy Geurtsen in het huwelijk. De
huwelijkssluiting vindt plaats in het hofje van mw. Van Aerden om 14.45 uur. Om 19.00 uur begint in de Grote Kerk de
dienst waarin het huwelijk van Jannike en Roy mag worden gezegend. De dienst wordt geleid door ds. M.B. Heijting.
Jannike en Roy wonen voorlopig nog bij de ouders van Roy in Tiel. We wensen het bruidspaar een in alle opzichten
stralende dag toe!

Solid Friends nodig u uit op de koffie! Zondagochtend 9 december willen de jongeren van Solid Friends graag een
aantal gemeenteleden interviewen ter voorbereiding op de festiviteiten van 5 & 6 januari 2019. Wie een aantal vragen
van de jongeren wil beantwoorden is vanaf 11:00 uur van harte welkom in de Bethelkerk. Er staat voor u en jullie iets te
drinken met wat lekkers klaar.
Interkerkelijk bejaardenzorg. D.V. woensdag 12 december om 14.30 uur hebben wij onze kerstviering in gebouw
Maranatha. J.A. Burgerstraat 1. Naast de meditatie verzorgd door ds. A.K. Wallet is er samenzang en er komt een
kinderkoortje. Verder wordt er een kerstverhaal vertelt en we sluiten de middag af met een gezamenlijke broodmaaltijd.
Wij nodigen u hartelijk uit op deze middag.
De ZWO-commissie heeft besloten ook dit jaar weer een kerstdiner (drie gangen) te organiseren op zaterdag 22
december a.s. Kosten € 17,50 p.p. Na aftrek van de kosten is de opbrengst bestemd voor het project Olopikidong’oe.
Ook kunt u nog steeds pakken speculaas bestellen voor € 2,50 per pak.
Voortgang verbouwing kerkzaal Bethelkerk. De afgelopen week zijn de schilders weer druk bezig geweest met het
schilderen van raamkozijnen en deuren in de kerkzaal en de nevenruimte en het sauzen van de gestucte wand (achter
het podium). Er is een aantal ramen vervangen door beter isolerend dubbel glas (de kleine raampjes helemaal bovenin
de kerk en een lekke ruit in de nevenruimte), en er is nieuw hang- en sluitwerk op de ramen aangebracht. De nieuwe
werkplek voor bediening van de beamer is klaar en er wordt gewerkt aan het aanleggen van de bekabeling van de
nieuwe beamer. Verder hebben we nieuwe tafels en stoelen voor de nevenruimte besteld. De werkzaamheden
verlopen volgens planning, over een paar weken zijn we klaar en kunnen we kerken in de vernieuwde Bethelkerk!
Schoonmaak Bethelkerk. Zaterdag 15 december is er weer de jaarlijkse grote schoonmaak van de Bethelkerk. Zoals
we waarschijnlijk wel zullen gaan merken gaat er in kerk veel gebeuren door de verbouwing. Het gaat mooi worden
maar er moet nog veel werk verzet worden. 15 december zou het allemaal gereed moeten zijn, dit met uitzondering
van de kerkbanken deze zullen maandag 17 december terug geplaatst worden. Wij hopen op uw inzet te kunnen
rekenen. Zoals een bekend spreekwoord luidt: Vele handen maken licht werk. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. De
aanvangstijd is 9.00 uur en het zal tot ongeveer 12.00 uur duren. Bij de werkzaamheden kunt u onder andere denken
aan gordijnen wassen, ramen zemen, stofzuigen en schoonmaken. Daar er voor het ramen zemen niet genoeg
materiaal aanwezig is zou ik u willen vragen deze zelf mee te nemen. Graag zie ik een bericht van u tegemoet.
Namens de kerkrentmeesters, Bram Breure. (brambreure@hotmail.com)
Oproep. De handwerkgroep, die babypakketten samenstelt voor kindertehuizen in Oost-Europese landen, gebruikt
daarvoor breiwol en flanellen lakens. Onze voorraad is zo goed als op. Wie kan ons helpen? Als u wat heeft, laat het
ons dan weten. U kunt bellen met Otje Ouwerkerk, tel 613161 of Gré Mulder, tel.613837. U kunt het ook eens in de
twee weken op maandagmiddag in de Bethelkerk brengen. Alvast bedankt.
Gemeenteberaad predikantsvacature - Na de ochtenddienst van zondag 16 december gaat de kerkenraad graag
met u en jullie in gesprek over de invulling van de ontstane predikantsvacature. Waar liggen prioriteiten, hoe kan daar
het beste vorm aan worden gegeven en hoe kunnen we dat invullen. De resultaten van dit gemeenteberaad zal de
kerkenraad gebruiken bij het opstellen van een concept-profielschets. Deze profielschets zal begin 2019 dan wederom
worden besproken in een gemeenteberaad.
Adventskalender 2018 - Bij de liedboeken liggen vandaag 40 exemplaren v.d. Adventskalender v.d. landelijke PKN.
Herdertjestocht 23 december - Zondagmiddag 23 december is jaarlijkse Herdertjestocht. Leuk voor jong & oud!
Neem vandaag gerust een flyertje mee (liggen bij de liedboeken) voor uzelf of om weg te geven.
Nieuwe editie Petrus - Bij de entree van de kerk liggen vandaag exemplaren van het tijdschrift Petrus van de PKN.
Het staat vol persoonlijke en inspirerende verhalen over hoe samen kerk-zijn mensen troost, steun en zin geeft; eerlijke
verhalen over geloof, hoop en liefde. Soms ontroerend, soms vol twijfel, maar altijd puur en menselijk. Neem gerust
een exemplaar mee naar huis om te lezen of om als inspiratie aan een ander door te geven.
Collectes 18 november 2018: Kerk € 195,75 en Herinrichting Kerkzaal € 178,34. College van kerkrentmeesters.
Agenda
Dinsdag
4 dec.
Donderdag 6 dec.
Donderdag 6 dec.

20.00 uur
9.00 uur
19.30 uur

Bethelkerk
Kandelaar
Lutherse kerk

College Kerkrentmeesters
Inloopspreekuur - Margot Overduin
Adventsvesper

Kerkdiensten op zondag 9 december 2018
9.30 uur
Mariakerk
ds. N. Rijneveld-Schep uit Lopik
17.00 uur
Grote kerk
ds. C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout
Heilig Avondmaal Volgens het rooster hebben we op 9 december een viering van het Heilig Avondmaal. We hebben
besloten de viering te verschuiven naar 16 december (in de Grote Kerk; voorganger ds. Ben Heijting). Dus niet 9 maar
16 december Heilig Avondmaal.

Uw kopij voor de nieuwsbrief stuurt u tot donderdag 19.00 uur naar nieuwsbrief@kerkaandelinge.nl

