Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 16 DECEMBER 2018, 3e VAN ADVENT
Kleur: roze. 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. Het licht komt “bij beetjes” onze
wereld binnen. Vandaag kleurt de zondag al roze.
9.30 uur Grote Kerk - ds. Ben Heijting – Viering Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst Bram Dijk
Organist
Janko Fraanje
Lector
Lenie Jumelet
Kindernevendienst
Groep A: Ida Kuyntjes, Groep B: Marry den Hartog.
De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor ons adoptiekindje van
Stichting Olopikidong’oe in Kenia?
Collectes
1. Jaarproject Diaconie en 2. Onderhoud kerkgebouwen.
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
De schaalcollecte bij de uitgang zijn bestemd voor de Grote Kerk. De zendingsbusjes bij de
uitgang zijn bestemd voor ZWO.
Orgelspel
Voor, tijdens de collecte en na de dienst: Nun komm der Heiden Heiland (BWV 659 - 661),
J.S. Bach
Tijdens het avondmaal: Maria die zoude naer Bethlehem gaen en Nu syt willecome,
Jesu, lieven Heer, F. Peeters
Liederen
Psalm 85: 1, 3 en 4; Lied 299b; Projectlied; Lied 550: 1 en 2; Lied 456b: 5,6 en 8; Lied 518:
1 en 2; Lied 373; Lied 404b; Lied 407a; Lied 408b; Lied 413 en Lied 444
Lezingen
Sefanja 3: 14 – 20 en Matteüs 3: 1 – 5;
Het is vandaag de profeet Sefanja die roept met hem mee te geloven. We lezen uit het tamelijke onbekende geschrift
dat op zijn naam staat, hoofdstuk 3: 14-20. Wie was Sefanja? Sefanja was een profeet met sombere gedachten over
de toekomst van zijn volk Israël. En daar had hij alle rede toe: de grootmachten van die tijd (Assyrië en Babylonië)
bedreigden voortdurend vrijheid van kleine volkeren, waarvan Israël er één was. Tegelijk bleef Sefanja geloven in de
trouw van God en hij roept daarom zijn volk op om, ondanks alles, hoopvol te leven. Het slot van dit boekje, die wij
lezen, is nog steeds een moedgevend lied over geloven in vrijheid.
Projectlied Advent
Geloof met me mee, dan wordt het Advent.
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.
Een oude profeet zingt vrolijk een lied:
De Heer maakt een einde aan je verdriet.
Refrein:
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.
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

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
Gemeenteberaad predikantsvacature - Na dienst vanmorgen 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.

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
ZWO-project kerststukjes. Vandaag 16 december staan er achter in de kerk voorbeeld kerststukjes die u/jij kunt
bestellen. Leuk voor uzelf 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. Vandaag is de laatste dag om te bestellen.
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 om 12 uur.
Inloopspreekuur - Op donderdag 20 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. De laatste vesper dit jaar is op 20 december. De vieringen, die ongeveer een half uur duren,
worden voorbereid en geleid door de predikanten D. Bohlken en M.B. Heijting.
Herdertjestocht 23 december - Volgende week zondagmiddag is de jaarlijkse Herdertjestocht. Leuk voor jong & oud!
Van harte aanbevolen!
Voortgang verbouwing kerkzaal Bethelkerk. De afgelopen week zijn de nieuwe beamer en het beamerscherm
geplaatst en geïnstalleerd. De vloer van de kerkzaal en nevenruimte is grondig gereinigd en in de was gezet. Op het
podium en op de vloer bij het orgel en de beamer-werkplek is vloerbedekking gelegd. Verder is in de nevenruimte het
glaskunstwerk opgehangen dat in het verleden in het Trefpunt hing. Aan het einde van de week is als het goed de
glaskunst voor de ramen aangebracht en is de kerk verder schoongemaakt. Volgende week worden de vernieuwde
banken geplaatst en is de kerkzaal weer klaar voor gebruik!
Top2000 dienst 29 december. Vorig weekend zijn filmopnames gemaakt voor het programma 'Met hart en ziel' van
KRO-NCRV. Er is gefilmd in en bij de Bethelkerk en tijdens de repetitie van het Top2000 koor en band. De uitzending
is op dinsdag 18 december om 16.35 uur op NPO2. Tijdens de dienst staat muziek uit de Top2000 uiteraard centraal,
maar we hebben ook een aantal inspirerende sprekers die ingaan op de betekenis van songteksten of die vertellen hoe
zij tegen het thema van de dienst aankijken. Dit zijn ds. Saskia van Meggelen (preses van de generale synode van de
landelijke PKN), Tulin Yagmur (vanuit de Turkse gemeenschap in Leerdam) en Wilco van Snippenberg (lid van de
Protestantse Gemeente in Lexmond). Het belooft weer een bijzondere dienst te worden, iedereen is van harte welkom!
Agenda
Maandag
17 dec. 14.30 uur
Donderdag 20 dec. 09.00 uur
Donderdag 20 dec. 19.30 uur

Bethelkerk
Kandelaar
Lutherse kerk

Handwerkgroep
Inloopspreekuur - ds. Ben Heijting
Adventsvesper

Kerkdiensten op zondag 23 december 2018
09.30 uur
Bethelkerk
ds. C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout
17.00 uur
vanaf Grote Kerk
Herdertjestocht naar de Bethelkerk

Misschien mist u vandaag iemand in de kerk.
Waarom zou u de nieuwsbrief niet voor haar of hem meenemen en bezorgen?
Uw kopij voor de nieuwsbrief stuurt u tot donderdag 19.00 uur naar nieuwsbrief@kerkaandelinge.nl

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

VIEREN – MAALTIJD VAN DE HEER
Als voorbereiding zingen we … Lied 373 O Jezus, uw gedachtenis
Nodiging
Tafelgebed voor de tijd van Advent ‘Veelbelovend is uw Woord’
Wederzijdse groet, gevolgd door sursum corda ‘omhoog de harten’
Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Allen:
De Heer zal u bewaren
Voorganger: Verheft uw harten.
Allen:
Wij heffen ons hart op tot God.
Voorganger: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen:
Hij is het waard onze dank te ontvangen.
U komt onze dank toe,…
…en zingen wij U toe:
Zingen Lied 404b Sanctus en Benedictus
Instellingswoorden
Gemeente antwoordt met Lied 407a Acclamatie bij de instellingswoorden:
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
Gebeden en Onze Vader
Zingen: Lied 408b Agnus Dei
Vredegroet
Delen van brood en wijn
Tijdens de viering klinkt orgelmuziek
Maria die zoude naer Bethlehem gaen en Nu syt willecome, Jesu, lieven Heer (F. Peeters)
Het is mogelijk van de eigen voorganger persoonlijk een zegen te ontvangen.
De zegen is de uiterlijke bevestiging van de aanwezigheid van de Heer.
Zo bevelen we elkaar aan in de hoede van God.
Afsluitend zingen we een lofprijzing Lied 413 Grote God, wij loven U
Dankgebed
Slotlied: Lied 444 Nu daagt het in het oosten
Uitzending en zegen door de gemeente 3x zingend beaamd.
Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland (BWV 661), J.S. Bach

