Kerk aan de Linge
Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 23 DECEMBER 2018, 4e 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 Bethelkerk - ds. C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout
Ouderling van dienst Marianne Fraanje
Organist
Janko Fraanje
Lector
Elly den Ottelander
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. Wijkgemeente KadL en 2. Diaconie.
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor de bloemengroet.
Orgelspel
Voor en na de dienst: Psalm 24 (Anthoni van Noordt)
Tijdens de collecte: Variations sur un Noël (Marcel Dupré)
Liederen
Psalm 19: 1 en 2; Gezang 280: 1 t/m 4; Gezang 463: 6, 7, 8 en 5; Projectlied;
Gezang 434: 1, 2 en 3; Lied 157a; Gezang 466: 6 en 7 en Gezang 442: 2
Lezingen
1 Samuël 6: 1 – 11; Lucas 1: 39 – 45
Het adventsproject van de Kindernevendienst gaat vandaag over een oude vrouw, Elisabet. Zij verwacht een kind,
evenals haar nicht Maria. Hun ontroerende ontmoeting wordt verteld in Lucas 1:39-45. Ook deze vrouwen roepen ons
op om met hen mee te geloven; te geloven in dit kind, in hun kinderen.
Projectlied Advent
Geloof met me mee, dan wordt het Advent.
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.
Geloof in dit kind, dat lang werd verwacht.
Want hij brengt geluk, hij zorgt dat je lacht.
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. 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

Vanmiddag start om 17.00 uur de Herdertjestocht vanaf de Grote Kerk. We eindigen bij de Bethelkerk.

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.
Herdertjestocht 23 december - Vanmiddag is alweer de 5e Herdertjestocht van Kerk aan de Linge. Leuk voor jong &
oud! Zien we u en jullie om 17:00 uur bij de Grote Kerk?
Collecten. 2 dec. 2018 Missionair Werk in Nederland/Diaconie/P.K.N. € 190,00 en Herinrichting Kerkzaal € 237,07
9 dec. 2018 Landelijk Pastoraat in Nederland € 145,00 en Kerk € 147,37
11 dec. 2018 Diaconie/Seniorenkerstfeest/Voedselbank € 190,00.
Colleges van Kerkrentmeesters en van Diakenen.

Verbouwing van de kerkzaal is klaar! Na het terugplaatsen van de bewerkte banken deze week is de verbouwing
van de kerkzaal afgerond en kunnen we vanochtend voor het eerst in bijna twee maanden weer onze dienst houden in
de Bethelkerk. We hopen dat het resultaat van de verbouwing jullie bevalt en dat we met elkaar de komende jaren veel
plezier mogen beleven aan de heringerichte kerkzaal! De werkgroep herinrichting: Janine Sanders, Armande Breure,
Linda van Dam, Marrian Dijk, Bram Breure en Erwin Donga.
Inloopspreekuur. Tijdens de Kerstvakantie is er geen inloopspreekuur.
Top2000 dienst 29 december Op zaterdag 29 december om 19.00 uur houden we in de Bethelkerk de Top2000
dienst. Een dienst met mooie muziek, bijzondere sprekers en na afloop gezellig met elkaar napraten onder het genot
van een hapje-en-drankje. Iedereen is van harte welkom, maar kom op tijd want vol = vol!
Feestweekend 5 & 6 januari 2019. Ter ere van de fusie en de opening van de heringerichte kerkzaal van de
Bethelkerk houden we een feestweekend op 5 en 6 januari 2019. Bovendien vieren we het 50-jarig jubileum van het
gebouw de Bethelkerk. Wij nodigen u van harte uit voor de open middag van Kerk aan de Linge op zaterdag 5 januari.
Tussen 14 en 17 uur worden er in de Bethelkerk allerlei activiteiten voor jong & oud georganiseerd. Zo kunt u o.a.
bloemschikken, een rondleiding krijgen, meedoen met de Bethelkwis, het Betheldebat, de Bethel Battle of luisteren
naar het Top2000 koor. Op het kerkplein ontvangt de herbergier u met warme chocolademelk en op vuurgestookte
broodjes. Binnen is er koffie met wat lekkers. Vanaf 17.30 uur is er een open maaltijd. Iedereen kan en mag
aanschuiven, wel graag even van tevoren aanmelden (tot 1 januari) met hoeveel personen u komt via
jubileum@kerkaandelinge.nl. Op zondag 6 januari houden we een feestelijke kerkdienst waarin zowel dominee Ben
Heijting als dominee Johan van den Berg zullen voorgaan. Aansluitend aan de dienst, die om 9.30 uur begint, is er
koffie en thee met wat lekkers. Viert u de dienst met ons mee? Wij hopen u te mogen begroeten op 5 of/en 6 januari in
de Bethelkerk. Tot dan! Aart van Zandwijk, Albert Santing, Armande Breure, Christi Breure, Corina Boogaard, Joke
Wiggers, Joop van Reenen, Koos den Besten, Liset Nab, Martin van Gent, Mirande Kaasschieter en Nel Graafland.

Vrijwilligers gezocht. In de week van 20 januari zal de Actie Kerkbalans worden gehouden. Heel
veel vrijwilligers vanuit Kerk aan de Linge, die het vaak al jaren doen, gaan dan weer op pad om
brieven voor de vrijwillige bijdrage bij de gemeenteleden thuis te brengen. We zijn echter nog op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Omdat we werken met kleine wijken van rond de 10 adressen is het
weinig werk. Aanmelden kan via Kerkbalans@kerkaandelinge.nl of even bellen met Michel
Kaasschieter (tel 505768).
Gemeenteberaad predikantsvacature - Vorige week zondag was er na de dienst een gemeenteberaad over de
invulling van de ontstane predikantsvacature. Het voorstel van de kerkenraad kon, na enkele vragen en aanvullingen,
op breed draagvlak rekenen. Op zondagochtend 27 januari zal dit gemeenteberaad een vervolg krijgen. Die ochtend
willen we een profielschets aan u voorleggen en een voorstel hoe de personele invulling (predikant en/of kerkelijk
werker(s)) er dan uit kan gaan zien.
Kerkdiensten in de aankomende week
Maandag
24 december 22.30 uur
Grote Kerk
ds. Ben Heijting - Kerstnachtdienst m.m.v. Cantorij
We komen in het donker van de Kerstavond samen om het aloude kerstverhaal te horen. Veelbelovende namen en
titels krijgt het Kind volgens Lucas bij zijn geboorte: redder, Messias, Heer. Ook Jesaja zag al veel eerder uit naar zo’n
uniek kind die hij voorzag als: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Hoe belangrijk het
geven van een naam is, weet iedere moeder en vader na de geboorte. En ook dat je een naam moet ‘proeven’.
Precies dat gaan wij deze kerstavond doen! Als we Jezus’ geboorte al verhalend, zingend en overwegend herbeleven
en ons verwonderen over De Naam die ons gegeven is. De Cantorij onder leiding van Janko Fraanje werkt mee aan de
dienst en brengt onze ‘proeverij’ zingend naar een hoger peil.
Dinsdag

25 december 09.30 uur

Bethelkerk

mevr. T. van Ooijen uit Asperen - Kerstfeest

Zondag

30 december 09.30 uur

Bethelkerk

ds. Bart Metselaar uit Beilen

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

