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Dienst van vandaag: kinderkerstfeest
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand december is Olie / bak en
Bloemschikking
braad. Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
4e Adventszondag
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
Gods woord zal in vervulling gaan , jubelt Elisabeth .
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij
Zij en Maria verwachten allebei een kind
het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte.
en allebei deze kinderen zijn voorbestemd voor een
bijzonder leven . Johannes als boodschapper en Jezus
Collecte Kerstnachtdienst:
als de gezalfde .
Collecteren met kerst voor kinderen in de knel.
De kleur van de schikking wordt nog lichter , bovenop
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op
branden 3 paarse en een roze kaars Kerstmis.
straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de
volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel
Kerstfeest 2018
kinderen is Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in
Vandaag vieren we het kinderkerstfeest en kijken we
armoede of oorlogsgeweld. Misbruikt of verwaarloosd.
naar de kerstmusical ‘Het knettert in Reclamedam’.
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht
Morgen, 24 december begint om 22.00 uur de
en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte,
kerstnachtdienst, die wordt geleid door ds. Luci
waarvan de opbrengst bestemd is voor
Schermers. Soli Deo Gloria verzorgt sfeervolle
kinderprojecten!
koorzang en na afloop van de dienst wordt er warme
chocolademelk geschonken. 25 december, om
Russisch koor in Lekkerkerk
10.00uur, gaat ds. J. P. Koning voor in de
Op uitnodiging van de VVP afdeling Lekkerkerk en
kerstmorgendienst, waarin de cantorij haar
omstreken verzorgt het beroemde Neva-Ensemble uit
medewerking verleent. Welkom!
St-Petersburg op zondagmiddag 6 januari 2019 een
concert in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in
Kerstwandeling
Lekkerkerk.
Wat mogen we terug zien op
Dit koor verzorgt regelmatig voor de VVP een
een geslaagde
gastoptreden, en de belangstelling daarvoor is altijd
kerstwandeling! Wat is het
groot. Het koor, opgericht in 1992, bestaat uit twee
een mooie avond geworden.
dames en drie heren die zich gespecialiseerd hebben in
De scenes werden goed
het zingen van Russische kerkmuziek. Daarnaast wordt
gespeeld met mooie decors
het repertoire aangevuld met beroemde liederen uit de
en een vleugje humor in het
folklore van het land en licht klassiek repertoire. Een
spel, de muziek was fraai, de
combinatie van technisch meesterschap en emotionele
route goed verlicht door
betrokkenheid maakt hun optredens telkens weer tot
mensen langs de route, de catering uitstekend en het
een geweldige belevenis. Het concert begint om 15.00
weer kon niet beter. Het Bijbelse kerstverhaal is
uur en de kerk is om 14.30 uur open. De toegang is
verbeeld en beleefd door ongeveer 1500 mensen. Ik
gratis, maar wel is er na afloop een open
kan het bijna niet geloven. Een mooie missionaire
schaalcollecte. In de directe omgeving is er voldoende
activiteit die we niet snel zullen vergeten. Iedereen die
parkeergelegenheid.
heeft meegewerkt (op welke manier ook) en
Voor eventuele verdere informatie kunt u bellen naar
meegewandeld: heel hartelijk dank! ds. Luci Schermers
het secretariaat van de VVP afdeling Lekkerkerk en
omstreken, telefoon (0180)662721
Kerst- en nieuwjaarswens
Er vallen weer mooie kerstkaarten in de bus en er
Kerst-editie Zondagsbrief
verschijnen kerstgroeten via de mail. Dat doet Jan en
Berichten voor de Kerst-editie van de ZB kunnen tot
mij goed en daar willen we u hartelijk voor bedanken.
maandag 24 december 15.00 uur worden
Graag wensen wij u en jullie waardevolle kerstdagen
ingestuurd op onderstaand email-adres.
toe. We hopen opnieuw geïnspireerd te worden door
de geboorte van het Kind van Bethlehem: één Kind Koster
het begin van een toekomst.
24-12
dhr. H. Broekhuizen
Jan Schipper en Luci Schermers
25-12 t/m 28-12 fam. de Gier
Kerkdiensten kerst
Zie ommezijde
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