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Dienst van deze morgen:
Ds. van Midden
Lezing: 1 Samuël 3: 1-21
Lezing: Jesaja 2: 1-5
Evangelielezing: Lucas 19: 41-44
Liturgisch bloemschikken.
Eerste adventzondag
dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
zien
wat licht brengt
doen wat
gedaan moet worden
heelheid
in een gebroken wereld
goede god
leer ons
het visioen te leven
Op deze eerste adventzondag horen we over het
visioen van vrede en hoe dat visioen handen
en voeten kan krijgen . Aan de voorkant van de
schikking zijn maar weinig bloemen te zien - waar je
alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen .
Daar waar het visioen werkelijkheid wordt ,
bloeit de aarde .

Engelenproject
* Er zijn in de adventstijd 25 engelen actief in de
gemeente. Een prachtig aantal mensen heeft zich
aangemeld om engel te zijn. Vanaf vandaag vliegen ze
uit…
* Het mooie is dat zij zelf bepalen hoe zij hun rol gaan
invullen. Het gaat om handelen vanuit het hart, om
anonieme aandacht. * Voor in de kerk ziet u een engel
van gaas gemaakt. Allerlei engelen kunnen de tafel
vullen zodat we met elkaar een mooie
engelententoonstelling kunnen maken.

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei
HELP DE NIEUWE KERK IN GAASTMEER
Mensen die niet naar haar kerk komen, komen wel
naar de kliederkerk. Dat merkt dominee Tieneke van
Lindenhuizen van de Protestantse Gemeente
Gaastmeer. Ze is daar blij mee, want ze wil kerk zijn
voor het hele dorp. Deze ‘kliederkerk’, een van de
pioniersplekken van de Protestantse Kerk, is een
gemoedelijke vorm van samenzijn voor kinderen,
ouders en grootouders. Elke bijeenkomst bestaat uit
de drie onderdelen ‘samen ontdekken’, ‘samen vieren’
en ‘samen eten’. Kliederkerk helpt kinderen en de
mensen om hen heen elkaar te leren kennen, samen
een gemeenschap te vormen en samen te ontdekken
wat geloven in God en het volgen van Jezus kan
betekenen in hun dagelijkse leven.
Emmie kwam met haar gezin kijken, en doet nu mee
in de organisatie. Ze vertelt dat ze geen lid is van de
kerk maar graag komt vanwege de goede sfeer en het
feit dat de kinderen iets mee krijgen van het christelijk
geloof. Dat vindt ze belangrijk. De kliederkerk groeit.
Mensen nodigen elkaar uit. De organisatie is in handen
van een klein team, maar er helpen steeds meer
mensen mee. “Het is een feest voor het hele dorp”,
aldus dominee Tieneke.
De Protestantse Kerk wil nog meer mensen bereiken
met vernieuwende vormen van kerkzijn en geeft
nieuwe pioniersplekken daarom graag een krachtige
impuls. Met uw bijdrage aan de eerste collecte van
vandaag helpt u deze en andere pioniersplekken op
een zinvolle manier aanwezig te zijn in hun omgeving.
De bloemen van deze zondag gaan naar....
… hr. J. Nederlof voor zijn verjaardag
en een tweede bos is voor mw. M. de Gier na
ziekenhuisopname als groet van de kerk .
Koster
26-11 t/m 02-12 dhr. L. Hordijk
03-12 t/m 09-12 dhr. C. v. d. Schans
Kerkdiensten 4 december
10.00 uur Ds. Doolaart van Verseveld

Bijbel in een jaar
Maandagavond, 28 november, om 19.30 uur in de
kerkenraadskamer wisselen we de eerste ervaringen
met het bijbel lezen uit. De eerste maand is voorbij,
we hebben de eerste twee bijbelboeken gelezen!
Ds. Luci Schermers
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Omzien naar elkaar
Dhr. R. Tieleman
Erasmus MC
Afd. Hematologie unit 5 Zuid, k. 515
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Mw. A. Koedijk - Oostwouder
Hospice Gorinchem
Haarstraat 29,
4201 JA Gorinchem.
Mw. S. Bouwman
GGZ Rivierduinen Afd. D k. 4
Jac. P Thijsselaan 45
2803 RT Gouda.
SCHOENMAATJES GEZOCHT
Een cadeau van kind tot kind!
Ook dit jaar organiseren de diaconieën van beide
kerken weer de jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van
stichting Edukans. Een actie waarbij de kinderen van
Nederland een schoenendoos met schoolspullen,
speelgoed en toiletartikelen vullen en versieren voor
kinderen in arme landen die dan onverwacht een
cadeautje ontvangen.
Inmiddels hebben al meer dan 2,6 miljoen kinderen
meegedaan aan de schoenendoosactie. We hopen
natuurlijk van harte dat u en uw (klein)kinderen ook
dit jaar weer meedoen! Hoe u een schoenendoos kunt
vullen staat uitgebreid in de folder die in de
ontmoetingsruimte voor u klaarligt en op de website
van Edukans (www.edukans.nl/schoenmaatjes).
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos
versturen kost ook geld en dat kunt u storten op
bankrekening NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. de
diaconie van onze kerk onder vermelding van “Actie
schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een
envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes”
en deze in de daarvoor bestemde doos in de
ontmoetingsruimte deponeren.
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een hele
doos te vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a.
toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine
knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die
t/m 4 december in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 10 december a.s. kunt u de dozen van
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crècheruimte
van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan
aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te
nemen.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust bij Agnes Huizer,
telefoon 06-48398548.
Namens de kinderen van o.a. Kenia, Malawi, Oeganda,
Albanië en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk
danken voor uw gaven en inzet!
De diaconie

Kinderkerstfeest
Zondag 18 december staat de ochtenddienst in het
teken van kerst voor kinderen. Net als andere jaren is
de leiding van de kindernevendienst al weer druk
doende met de voorbereiding van een musical. Alle
kinderen die met de kindernevendienst meedraaien,
mogen hieraan meedoen. De kleinsten krijgen geen
tekst, maar ze zullen wel meezingen op het podium.
We gaan daarmee al oefenen tijdens de
kindernevendiensten in de adventstijd, dus hopelijk
zijn de kinderen de komende zondagen in de kerk. Op
18 december is natuurlijk iedereen welkom, opa’s en
oma’s en ook kinderen die anders nooit in onze kerk
komen. Het wordt vast een mooi feest!
Flessen Actie
De kinderen doen dit jaar niet alleen mee met de
musical, maar ook met een inzamelactie die bij dit
project past. De opbrengst van deze Rainbow actie is
voor kinderen met een handicap in Pakistan. Het is de
bedoeling dat de kinderen thuis lege flessen inzamelen
en het statiegeld op zondag inleveren voor de actie.
Als dit te lastig is, kunnen de flessen ook in de kerk
worden ingeleverd. Ook oudere jongeren of jonge
ouderen of ouderen zonder kinderen kunnen natuurlijk
meedoen met deze actie! De kindernevendienst heeft
hiervoor zondags een speciale Rainbowspaarpot die vol
moet. De flessenactie duurt t/m 18 december en we
hopen dat we hiermee veel kinderen in Pakistan
kunnen helpen, dus doet u mee? Om het voor de
kinderen wat concreter te maken, krijgen ze vandaag
allemaal een placemat-kleurplaat mee. Daarop staat
informatie over de actie. Het is de bedoeling dat de
kinderen de plaat thuis kleuren en gebruiken. Meer
informatie hierover vindt u op facebook:
www.facebook.com/groups/kidsinactie.
Dromen gevraagd
We kunnen natuurlijk niet alles verklappen, maar wel
dat het in de musical gaat over dromen van iets moois.
Daarvoor willen we graag de hulp van de kinderen. Het
is de bedoeling dat de kinderen thuis op een A-4
formaat een tekening van een mooie droom maken.
Waar dromen zij van? (Geen enge dromen dus.)
De tekeningen moeten uiterlijk op 11 december
worden ingeleverd bij de leiding van de
kindernevendienst. Dan kunnen ze bij de musical
worden gebruikt. Dit is natuurlijk geen verplichting,
alleen voor kinderen die graag tekenen of knutselen.
De leiding van de kindernevendienst wenst u allen een
fijne adventsperiode.

