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ZONDAGSBRIEF

medewerke
rs

De Kerkenraad heet u van harte welkom in de Kleine Kerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we rond
het Woord van God een bemoedigende en gezegende samenkomst zullen hebben.
Voorganger

Organist/Pianist

Ds. J.W. van den Berg

Hendrik Jan Lindhout

Liederen:
Lied 459: 1, 2, 3 en 4; Lied 459: 5, 6 en 7; Lied 303; Projectlied: Geloof met me mee; Psalm 87: 1 en 4; Lied 462; Lied 422

Schriftlezingen:
Sefanja 3, 14 – 20; Openbaring 12: 1 – 18

Jeugd en jongeren
Crèche:

Voor kinderen van 0 – 4 jaar

Kindernevendienst:

Groep 1 t/m 6;

Rock Solid:

Groep 7/8, klas 1/2 middelbare school

Collecten:
1e Collecte: Hart voor Haïti
Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Op Haïti is kinderdorp Bon Repos (letterlijk: goede rust) opgericht waar
straatkinderen en wezen worden opgevangen. Hier zijn ze veilig, krijgen de kinderen genoeg te eten, kunnen ze naar school en naar de
kerk. De kinderen wonen onder leiding van een Haïtiaanse ‘tante’ in één van de huizen waarmee de normale gezinssituatie zoveel
mogelijk wordt nagebootst.
2e Collecte: Kerk

Bloemengroeten:
De bloemen gaan deze zondag naar
▪

Dhr. R.J. Assies, sterkte gewenst

Wij feliciteren:
▪

Mevr. F. Bol-Zwaan, met het bereiken van een kroonjaar.

▪

Bruidspaar Kromhout-Jungerius, met hun 50-jarig huwelijksjubileum.

▪

Bruidspaar Rhijnsburger-van der Meij, eveneens met hun 50-jarig huwelijksjubileum

Koffiedrinken
We nodigen u allen van harte uit om na de dienst samen koffie te drinken in de Verdieping.

Autodienst
Dhr. G. den Haan

Agenda komende week
Dinsdag 18 december

Kerkenraad, om 20.00 uur in de Verdieping

Donderdag 20 december

Kerstviering PVD, om 15.30 in de Verdieping

Mededelingen
Bloemenschikking: Geef licht (Martha Mosselman)
In de Adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en
donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen. Maar de advent is meer dan alleen voorbereiding op het geboortefeest van
Jezus. De lezingen uit het leesrooster roepen ons op om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee is de adventstijd ook
een oproep tot reflectie op ons leven, op on zijn als mensen. Bloemschikking door Martha Mosselman.
Rock Solid komende zondag (Rock Solid-team)
Aanstaande zondag is er weer Rock Solid. Het thema is Kerst. We verzamelen om 10.00u in de Verdieping. Kom je ook? Neem zondag
al je vrienden, vriendinnen, neven en nichten die in de groepen 7, 8 van de basisschool of klas 1 of 2 van de middelbare school zitten
mee!
Kerstviering PVD
Donderdag 20 december zal de PVD weer een kerstviering organiseren voor de oudere gemeenteleden. De viering begint om 15.30
uur in de Verdieping. Medewerking, zowel in de liturgie als muzikaal, wordt verleend door ds. Joep van der Berg en Tineke Noomen.
Het thema van deze bijeenkomst is "Wees niet bang".

