Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld
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www.pknbovenhardinxveld.nl
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Weekbrief zondag 22 november 2020
Diensten zijn te volgen via http://youtube.com/user/GereformeerdeKerkBH
of www.kerkdienstgemist.nl

Morgendienst – Laatste zondag kerkelijk jaar
Aanvang
: 09.30 uur
Voorganger
: Ds. Carmen Melissant
Organist
: Bastiaan van der Pijl
Ouderling van Dienst : Marije den Breejen
Kosters
: Cor en Cora de Jong
Collecte
: 1e Kerk
: 2e Plaatselijk kerkwerk
Kindernevendienst
: alle groepen

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
Nel de Jong (Pr. Irenestraat 37).

Weekbrief - liturgie
Indien u er behoefte aan heeft om een papieren versie van de weekbrief en
de liturgie wekelijks thuis te ontvangen, kunt u zich daarvoor aanmelden bij
Gerda Eijkelenboom (0651759379 of gerda.eijkelenboom@gmail.com).

Liturgie morgendienst
Lied
121 : 1,4
Klein Gloria
Lied
598
KND-lied
Opwekking
665
Lied
769 : 1,2,4,6
Hemelhoog
721
Hemelhoog
467 : 1,2
Schriftlezingen:
Jesaja 25 : 6 – 9
1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 14

Agenda
Zo. 29 nov

09.30 uur

Ds. Carmen Melissant - 1ste Adventszondag

Meer informatie vindt u in de Wegwijzer en op de website:
www.pknbovenhardinxveld.nl.
Kerstworkshop 2020
Omdat we helaas geen gezellig avondje met een grote groep creatief bezig
kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten, maar toch graag met elkaar
verbonden willen zijn, hebben we de volgende 2 opties bedacht:
1. U kunt een kant-en-klaar kerststuk bestellen.
Voor uzelf of om weg te geven!
2. Of u ontvangt een Do-It-Yourself pakket met duidelijke instructie thuis
om zelf of samen met iemand anders thuis aan de slag te gaan voor een
mooi kerststuk!
Beide varianten kosten € 35,-. Hiermee steunt u de kerk.
Aanmelden kan tot 1 december 2020 via workshopkerst@gmail.com.
Kopie Weekbrief
Kopie voor de weekbrief kunt u digitaal aanleveren tot donderdag
18.00 uur bij het weekbrief-team: Weekbrief@PKNBovenHardinxveld.nl.
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Verjaardagen in de komende week
23-nov

Hèlène Ritmeester

Zuiderlingedijk 69, Spijk

4211 BA

24-nov

Marian van 't Verlaat

Elft 9

3372 VB

25-nov

Leni Hoogendoorn

Rembrandthof 73

3372 XS

27-nov

Monique Dekker

Albert Cuypstraat 10

3372 XA

28-nov

Willem van der Pijl

Rembrandtstraat 61

3372 XM

28-nov

Svend Ritmeester

Zuiderlingedijk 69

4211 BA

29-nov

Leen Blom

Willem de Zwijgerstraat 13

3372 ES

29-nov

Christiaan Krouwel

Botenwerf 27

3372 WB

Van de kindernevendienst – Advent en Kerst 2020
Vanaf zondag 29 november t/m 1ste kerstdag
25 december zullen we met de kinderen in gesprek
gaan en verwerkingen hebben rondom het thema
‘Dicht bij het Licht’.
Dat is dit jaar het thema voor de zondagen van
advent en kerst. Wat betekent het dat Jezus zichzelf
in het evangelie ‘het Licht voor de wereld’ noemt?
En waar in de Bijbel gaat het nog meer over licht?
Verwonder je bij de filmpjes van de zandtovenaar
en laat je verrassen door het projectlied ‘Kijk maar
naar mij’.
Alle basisschoolkinderen zullen thuis een tasje ontvangen met een
adventskalender en een uitnodiging voor een Kerstmiddag.
In de eerstvolgende Wegwijzer kunt u hier meer over lezen.
Namens de kindernevendienstleiding een hartelijke groet,
Astrid de Boon
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Kaartenactie
In deze tijd willen we graag ons best doen om naar elkaar om te kijken.
Nu de decembermaand er aan komt en het niet vanzelfsprekend is dat we
elkaar kunnen ontmoeten is het fijn om een kaartje te kunnen sturen.
Hiervoor hebben we van divers creatief talent uit de gemeente foto’s en
gemaakte afbeeldingen ontvangen. Hiervan worden kaarten gedrukt met
afbeeldingen van sneeuw, natuur, de kerk, Boven-Hardinxveld in de
winter, een schilderij, Scandinavische kerststemming of bijzonder
haakwerk! Bestellen van deze kaarten kan op de website van de kerk.
Er worden 2 sets gemaakt:
* Een set van 10 verschillende kerstkaarten, waarmee u een kerstgroet
kunt versturen.
* Een set van 10 verschillende kaarten met winterse afbeeldingen, die u
in december, maar ook prima daarna kunt voorzien van een eigen
wens of tekst en daarmee iemand kunt bemoedigen of feliciteren.
Een set van 10 kaarten, met envelop, verpakt in een zakje kost € 7,-.
Wanneer u beide sets tegelijk bestelt, dan kost dat € 12,--.
Bestellen kan tot 23 november.
Begin december worden de sets kaarten in Hardinxveld bezorgd.
Lukt het u niet om via de website te bestellen en te betalen? Neem dan
voor uw bestelling contact op met Iemke de Boon, tel. 0184-613440.
De opbrengst van deze actie is vooral dat we creatief talent uit de
gemeente gebruiken om elkaar een hart onder de riem te steken.
Ook nu we elkaar niet kunnen ontmoeten zoals we gewend zijn, kunnen
we met elkaar meeleven.
De financiële opbrengst zal ten goede komen aan de kerk.
Doen jullie mee?
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