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Dienst van deze morgen:
Belijdenisgroep
ds. P van Midden
De belijdenisgroep komt dinsdagavond 1 december bij
Evangelielezing: Lucas 1: 5-25
elkaar van 19.30- 21.30 uur. We ontmoeten elkaar bij
Paul van Gorkum, Hoofdstraat 121.
liturgisch bloemschikken
Thema is de vraag: wat het betekent dat we geloven
De hemel
in Jezus, de Zoon van God? De groep bestaat uit vier
raakt de aarde
personen. Sluit gerust nog aan!
in de belofte
Donderdag 3 december: Op adem komen.
van een kind
Graag nodigen wij u en jullie uit voor een
ongeloof
stiltemoment. We stappen even uit de drukte van het
verstening
bestaan in een verstilde ruimte om tot onszelf en tot
worden tot
God te komen. Er is een vaste korte liturgie met lezing,
hoop en
lied, gebed, muziek en stilte.
vertrouwen
Welkom a.s. donderdagavond van 19.00-19.30 uur in
daar
de kerkenraadskamer.
waar de
hemel de aarde raakt
ACTIE SCHOENMAATJES
De diaconieën van de Ontmoetingskerk en de
God
Hervormde Gemeente willen u en jou hartelijk
kom met Uw geest
bedanken voor het meedoen met de
open ons hart
schoenendoosactie van Edukans. Er zijn 69 mooi
om Uw tekens te
versierde schoenendozen, 3 dozen met losse spullen
verstaan
en diverse financiële giften ten behoeve van
de verzendkosten ingezameld. De kinderen uit
Op deze eerste zondag van de advent horen we hoe
o.a. Kenia, Albanië, Moldavië en Oeganda zijn hier heel
de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat Elisabeth ,
blij mee. Namens hen en ons, hartelijk dank!
zijn vrouw , een zoon zal baren . Zacharias is met
stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de
stenen die dicht bij elkaar liggen . In de basisvorm zien
we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest ,
waarvan dit kind vervuld zal zijn .








Engelenproject
Deze week gaan de engelen op pad. Een
mooie advent gewenst!
Tijdens de diensten zullen engelenverhalen
centraal staan. Op 13 december zal het gaan
over de droom van Jozef in Matt. 1: 18-25.
Wie deze dienst mee wil voorbereiden is op
dinsdag 8 december van 10.00-11.30 uur
welkom in de kerkenraadskamer.
Engelententoonstelling. Mocht u een mooie
engel hebben, dan willen we die op de
adventszondagen graag een plaats geven op
de engelentafel. Er is ook ruimte voor
hangende engeltjes.
We wensen ook de kinderen in de
kindernevendienst veel plezier met hun
engelenproject.

Samenwijzer
De kopij voor de Samenwijzer over de periode 13
december 2015 t/m 24 januari 2016 dient uiterlijk
zondag 6 december a.s. bij de redactie ingeleverd te
zijn
Lieve gemeenteleden.
Wat hebt U ons blij gemaakt bij de geboorte van ons
eerste kleinkind Aron, zoon van Nico en Metty.
Al die mooie kaarten en woorden vol felicitaties
hebben ons heel goed gedaan.
Daarna Aart zijn ziekenhuisopname en weer kwamen
de goede wensen binnen. We zijn blij dat alles weer in
rustig vaarwater is gekomen en danken u
allemaal voor het hartelijke meeleven.
Vriendelijke groeten, Aart, Greet en Elselien Klip
De bloemen van deze zondag gaan naar....
… de Hr.Nederlof voor zijn verjaardag en voor de
Hr.M. Koen voor zijn verjaardag
Koster
28-11 t/m 04-12 dhr. Broekhuizen
02-12 t/m 11-12 dhr. A. de Paauw
Kerkdienst zondag 6 december
10.00 uur Ds Noordam
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

Collecte Protestantse Kerk Missionair Werk en
Kerkgroei
Help de nieuwe kerk in Almere
Collecteafkondiging
De ‘kerk op wielen’ is een belangrijk uithangbord voor
ons, vertelt Pieter ter Veen, motor achter de
pioniersplek ‘De Schone Poort’ in de wijk Almere Poort.
“We zetten deze in bij activiteiten in de wijk, zoals de
paasmarkt en de Vrijmarkt op Koningsdag. In de bus
kunnen kinderen luisteren naar Bijbelverhalen en
zingen, buiten de bus kan geknutseld worden. En via
de kinderen komen we in contact met hun ouders. We
krijgen signalen dat we ertoe doen in deze wijk zonder
kerk, maar met veel financiële stress, huiselijk geweld
en echtscheidingen. Het is boeiend om zo bezig te zijn.
Het confronteert je met de vraag wat het Evangelie
betekent voor jezelf en voor de wereld om je heen. We
zijn kerk midden in de samenleving.” We vragen uw
bijdrage voor het missionaire werk van de Protestantse
Kerk, voor de pioniersplek in Almere en voor andere
pioniersplekken.

Tenoren en bassen gezocht
Om mee te doen aan ons komende
voorjaarsconcert van het CGK Capelle.
Dat zingen plezierig is en goed voor je humeur,
weten we natuurlijk wel. Maar als je zingt in een
koor in een sfeervolle oude kerk, de Dorpskerk in
Capelle ad IJssel, met prima akoestiek,
onder leiding van een enthousiaste dirigent, is dat nog
leuker.
Kom dat eens meebeleven.
Het voorjaarsconcert is op zaterdag 28 mei en begint
om 20.00u
Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 tm 22.00u.
De eerste repetitie begint op dinsdagavond 5 januari
as.
De kosten voor deze vijf maanden en het concert zijn
slechts € 25.00
De afstand is het niet. Wij vertrekken altijd om 19.30u
en staan om 19.50
in de Dorpskerk, Kerklaan 2 (onderaan de dijk)
Als je het koor eens wilt horen zingen kom dan eens
luisteren naar onze
Kerstzangavond in de Dorpskerk op dinsdagavond 22
december as.
aanvang 20.00
Of kijk opWWW.cgkcapelle.nl
Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Hetty Klerk (0180515586) of Nel van der Schans
(0180519423)

