Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 9 DECEMBER 2018, 2e 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. N. Rijneveld-Schep uit Lopik
Ouderling van dienst Wim de Jong
Organist
Janko Fraanje
Lector
Nel Graafland
Kindernevendienst
Groep A: Martine Arents, Groep B: Ariënne van Wieren
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje van
Stichting Olopikidong’oe in Kenia?
Collectes
1. Pastoraat in Nederland, 2. Wijkgemeente Kerk aan de Linge
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.
Orgelspel
Voor de dienst: Voluntary in d-minor (S. Long)
Tijdens de collecte: Capriccio (J.P. Sweelinck)
Na de dienst: Nun komm, der Heiden Heiland (anoniem)
Liederen
Psalm 72: 1 en 6; Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8; Lied 833 2x; Projectlied: 1, 2 en refrein;
Lied 447: 1 en 3; Refrein projectlied; Lied 456b: 1, 2 en 4; Lied 439: 1 en 3; Lied440: 1 en 3
Lezingen
Maleachi 3: 1 - 4; Lucas 3; 1 - 6
BEMOEDIGING EN GROET

HOREN

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

v.
g.

De Heer is met u.
Hij schenke u zijn geest.

Geloof met me mee - Adventsproject Kindernevendienst - De komende weken leven we met de kinderen toe naar
Kerst. 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
17.00 uur Grote Kerk – ds. C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout
Ouderling van dienst Kees Verburg
Organist
Arie Woudenberg
Collectes
1. De Hoop GGZ, 2. Onderhoud kerkgebouwen. Uitgang Grote Kerk
De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor “ZWO helpt helpen”.
Liederen
Psalm 80: 1 en 2; Lied 466: 1, 2 en 3; Psalm 80: 3; Psalm 80: 19 en 20; Lied 195; Lied 433: 5;
Lied 439: 1 en 2; Lied 466: 6; Lied 442: 2
Lezingen
Psalm 80: 1 - 4; Psalm 80: 9 - 14; Maleachi 3: 1 - 4; Lucas 3; 1 - 6

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: 0345-599632, a.van.zandwijk@hotmail.com en via de e-mail,
kadlhulpinpraktijk@outlook.com
Solid Friends nodig u uit op de koffie! Na de dienst vanmorgen 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 straks na de dienst van harte welkom in de Bethelkerk. Er staat voor u en jullie iets te
drinken met wat lekkers klaar.

Inloopspreekuur - Op donderdag 13 december treft u ds. Ben Heijting in De Kandelaar van 9.00 tot 10.00 uur. U bent
van harte welkom.
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 nog op 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.
Gemeenteberaad predikantsvacature. Na de ochtenddienst van volgende week 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.
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.
Aanmelden bij Ton van Genderen 06-240 80 289 of email: tvgenderen@hotmail.com.
ZWO-project. Vandaag 9 december en zondag 16 december staan er achter in de kerk voorbeeld kerststukjes die u/jij
kunt bestellen, leuk voor u zelf of om kado te geven, de opbrengst is voor het ZWO project Olopikidong'oe, de week
erop kunt u na de dienst het bestelde kerststuk meenemen. Bestellen kan uiterlijk 16 december.
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)
Onze Top2000 dienst op tv De voorbereidingen voor de Top2000-dienst op zaterdag 29 december om 19.00 uur in
de Bethelkerk zijn in volle gang. Iedere zondagavond, vanwege de verbouwing de laatste weken in de Hoogstraatkerk,
wordt er druk gerepeteerd door koor en band. De dienst belooft weer een heel bijzondere te worden. En dat is ook de
KRO-NCRV opgevallen. Zij besteden dinsdag 18 december om 16.35 uur op NPO2 een uitzending van het programma
"Met Hart en Ziel" aan onze Top2000-dienst. Zondag 9 december zijn de opnames. Vergeet niet te kijken!
Eetproject 55+. Op donderdag 20 december wordt er feestelijk gegeten in de nevenruimte van de Bethelkerk. Wat
staat er dan op het menu? Kippensoep, tussengerechtje, rollade met spruitjes en witlof, gekookte aardappelen en
pommes noisettes, jus en champignonsaus, rauwkostje en als toetje chipolata bavarois. Na dit alles koffie of thee met
een lekkere bonbon. De prijs voor dit diner is hoger dan anders € 9.50. De zaal is open van 11.45 uur tot 13.45 uur. Als
u mee wilt eten geef u dan op bij Ans Vlietstra, tel. 785646 of Gré Mulder, tel. 613837. Dit kan tot maandag 17
december 12 uur.
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.
Adventskalender 2018 Bij de liedboeken liggen vandaag exemplaren van de Adventskalender van de 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.
Agenda
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Zondag

10 dec.
11 dec.
13 dec.
13 dec.
13 dec.
16 dec.

14.30 uur
14.30 uur
9.00 uur
19.30 uur
20.15 uur
11.00 uur

Bethelkerk
Maranatha
Kandelaar
Lutherse kerk
Kandelaar
Grote Kerk

Handwerkgroep
Seniorenkerstfeest
Inloopspreekuur - ds. Ben Heijting
Adventsvesper
Kerkenraad
Gemeenteberaad - predikantsvacature

Kerkdienst op zondag 16 december 2018
9.30 uur
Grote Kerk
ds. Ben Heijting - Heilig Avondmaal

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

