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Weekbrief zondag 10 december 2017
Tweede zondag van Advent

Morgendienst
Aanvang
Voorganger

: 09.30 uur
: Ds. G.Th. Wijnstok,
Heerde
Organist
: Carola Loeve
Ouderling vD : René den Breejen
Collectes
: 1e Kerk
2e Diaconie
Kosters
: Henk en Arina
van Aken
Kinderdienst : Alle groepen
Onderwerp : ‘Stel je voor.....'
Bijbeltekst
: Jesaja 2 : 2 - 5

Middagdienst
Peuter/kleuterdienst
Aanvang
Voorganger
Muziek

: 16.00 uur
: Ds. J. Schelling,
Woerden
: Carola Loeve
Mark aan de Wiel

Bloemengroet

Morgendienst

Middagdienst

Lied
439 : 1, 2 en 3
Lied
463
Knd-lied
Lied
164
Lied
1001
Projectlied
Lied
458a
Lied
440 : 1

Lied

Welkom

Lied

Ben je groot of ben je klein

Verhaal Een fantastisch geschenk

Schriftlezingen : Gen. 18 : 1-15
Lukas 1 : 5-25

Lied

Heer, U kent mij

Lied

Heel gewoon, heel gewoon

Lied

De Here zegent jou

Liederen uit andere bundels dan het Nieuwe Liedboek worden geprojecteerd
met de beamer.

Agenda
Zo.

10 dec.

19:30 uur

Catechisatie

Wo.

13 dec.

20:00 uur

Kerkenraadsvergadering

Zo.

17 dec.

09:30 uur

Ds. T. Vrolijk

Capelle a/d IJssel

Meer informatie vindt u in de Wegwijzer en op onze site:
www.pknbovenhardinxveld.nl
Diensten vanuit onze kerk zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl
Wilt u vandaag de bloemengroet
wegbrengen? Meldt u zich dan na de
morgendienst even bij één van de
dienstdoende kerkenraadsleden.

De bloemen gaan als felicitatie
van de gemeente naar
Fam. De Boon
Rivierdijk 68

Pastoralia
•
•

Rijk Kroon is thuisgekomen uit het ziekenhuis
Mevr. W. den Breejen-Eijkelenboom verblijft in Huis de Merwede in
Sliedrecht (Oranjestraat 1, 3361 HN Sliedrecht)

Koffiedrinken
Volgende week is er na afloop van de morgendienst gelegenheid om onder
het genot van een kopje koffie of thee met elkaar na te praten.
Iedereen is van harte welkom!

Adventsgedichtje
Deze week wordt de kaars aangestoken en het gedichtje gelezen door
Marnick Dekker.
Ik steek het tweede kaarsje aan,
een lichtje als een vonk van vuur
dat gereedschap maakt van wapens
en vrede brengt van lange duur.

Kopie weekbrief
Kopie voor de weekbrief digitaal aanleveren tot donderdag 18.00 uur
op weekbrief@pknbovenhardinxveld.nl
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Projectlied

17 december Kerstcollecte Kerk in Actie
Geef hoop aan een kind op de vlucht
Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld of honger. Juist in
de kerstperiode is dat een schrijnend beeld. Kinderen die zichzelf moeten
redden. Soms moederziel alleen. Soms nooit vrede gekend. Daarom komt
de kerk in actie. In de periode van Advent en Kerst bieden we
vluchtelingenkinderen hoop, zodat vrede dichterbij komt in hun jonge
levens.
Door onderwijs en psychische hulp
kunnen ze hun leven weer een beetje
oppakken.

In deze maand waarin wij zoveel
extra hebben is het ook goed om te
delen.

We wensen kinderen wereldwijd een veilig thuis en een hoopvolle toekomst!
Daarom willen we deze collecte van harte aanbevelen!
De ZWO Commissie
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