
1 
 

 

 

Zondagsbrief 
Zondag 16 december 2018 

Kleur: paars 
 

Derde zondag van Advent 
 

Voorganger:         dhr. Robert Goemaere uit Brugge 
Ouderling van dienst: Henk Siersema 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:    Ko Dees 
Video Wall:   Arno Mol  
Crèche:    Anica Mol  
 
 

De bloemen gaan met een hartelijke en meelevende groet namens ons allen 
naar Jan van der Maale, Julianastraat. 
  
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
is er niemand uit onze gemeente die in het ziekenhuis verblijft en hier 
vermeld kan worden. 

 

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van 
gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden,  
graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat. 
 

Namens het pastorale team,     Ada Dieleman 

 
 
 

Bij het project van de kinderen en de liturgische bloemschikking 
  

Vreugde 
 

In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de 
ban van andere goden. Zelfs de tempel is ontheiligd, 
maar er komt een dag dat God weer midden tussen 
zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun 
schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen 
wordt gedanst. 
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Orde van de dienst 
Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de derde kaars van Advent  
       en de kaars voor de Kinderkring door Elianne Wolfert 

 

Zingen, Psalm van de Zondag:   Psalm 85: 1    (zo mogelijk staande) 

   

Bemoediging en Groet             (daarna gaan allen zitten) 
 

Zingen:   ‘Licht in onze ogen’ Lied 463: 1 t/m 5 

 

Gebed van Verootmoediging en Schuldbelijdenis           
 

Zingen:  ‘Licht in onze ogen’ Lied 463: 6, 7 en 8  
 

Verkondiging van Gods Genade 
 

Zingen:  ‘God in den hoog’ alleen zij eer’ Lied 302: 1  
 

Gebed om ontferming over deze wereld 
 

Dienst van het Woord 
    

Met de kinderen  Adventsproject van Kind op Zondag ‘Geloof met me mee!’ 
     vandaag is het thema: ‘Vreugde’ 
 

Zingen, projectlied:   
 

   
  
  

 
 
 

Een oude profeet zingt vrolijk zijn lied: 
De Heer maakt een einde aan je verdriet. 

  

Zo gaan wij op weg, op weg met het licht. 
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht. 

 

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan met het Licht van de Paaskaars  
naar de kinderkring o.l.v. Dagmar Elve. 
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Gebed bij de opening van het Woord 
 
Eerste Schriftlezing:   Sefanja 2: 1 – 3            lectrice: Kobi Heeringa 

 

Zingen:    ‘Ga, stillen in den lande’ Lied 440: 1 en 2 

    
Tweede Schriftlezing: Sefanja 3: 9 – 20   
 
Zingen:     ‘Ga, stillen in den lande’ Lied 440: 3 en 4 

 
Verkondiging  
 

Orgelspel  
 

Kinderen komen terug in de kerk 
 

Zingen:   ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen  Lied 442 

 

Dienst van Gaven en Gebeden  
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel  
           bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland; Missionairwerk 

 

Gedachtenis 
 

Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Slotlied:  ‘Zolang wij ademhalen’      (zo mogelijk staande)

   Lied 657: 1 en 4   
  

Uitzending en Zegen          

  Aansluitend zingen Amen, amen, amen 

 

Orgelspel,  
   
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
 
 
Bij de komende diensten 
 

Dinsdag 18 december: Open kerk 13.00 uur – 15.00 uur  
Middaggebed in de Dag-kapel om 13.15 uur 

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee. 
Iedereen is van harte welkom. 
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Zondag 23 december, tijdens de Vierde zondag van Advent,  
hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar uit Lede, voor te gaan. 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.  
 

Maandag 24 december: Kerstnachtviering voor heel het dorp  
met als thema: ‘Kerst vieren is van alle generaties’. Aanvang 22.00 uur. 
Deze viering is net als voorgaande jaren i.s.m. de Gereformeerde Kerk (v). 
De collecte is bestemd voor de Stichting ‘Present’  
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te 
bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 
Zij biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de 
eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken 
hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.  
 

Dinsdag 25 december:Feestelijke Kerstmorgendienst, aanvang 10.00 uur.  
Tijdens deze dienst hoopt ds. Saskia Ketelaar uit Lede voor te gaan. 
Muzikale medewerking wordt o.a. verleend door Houtblazerskwartet ‘Tout Air’ 
en door alle kinderen die in de kerk zijn en mee willen doen. 
De collecte tijdens de dienst is voor Kerk in Actie; Kinderen in de Knel.  
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 

Zondag 30 december: 10.00 uur geen dienst 
’s Avonds, aanvang 19.30 uur, vieren we de Oudejaarsavonddienst,  
waarin net als voorgaande jaren de ouderlingen Ada Dieleman en  
Elly Tollenaar hopen voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk gemeentewerk. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 

Op maandag 31 december Oudejaarsdag is er dit jaar geen dienst. 
 
Vanuit de kerkenraad   
Pastorale ondersteuning. 
De kerkenraad vergaderde op 11 december j.l.  
Op voorstel en advies van een daartoe ingestelde commissie heeft de 
kerkenraad een opdracht verstrekt aan ds. Anke Dekker uit Brielle om de 
werkzaamheden als pastoraal werker van rev. Ank Muller uit Vlissingen over 
te nemen.   De ingangsdatum is bepaald op 1 januari 2019.  
Er zal een overeenkomst  worden aangegaan in samenwerking met onze 
buurgemeente  Philippine, Sas van Gent, Sluiskil.  
Daar zal ds. Dekker ook pastorale ondersteuning gaan verlenen.  
Omdat de kerkenraad het van belang vindt dat er een band ontstaat met de 
gemeente zal zij ook in het preekrooster worden opgenomen.  
De eerst geplande zondag is op 3 februari 2019.  
Later zal zij zichzelf voorstellen.    

https://stichtingpresent.nl/

