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Weekbrief zondag 26 november 2017
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Morgendienst
Aanvang
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Collectes

:
:
:
:
:

Kosters
Kinderdienst

:
:

Onderwerp
Bijbeltekst

:
:

09.30 uur
Ds. J. Briuijn, ‘t Harde
Teun Sterrenburg
Leonard van Hoven
1e
Kerk
2e
Plaatselijk pastoraat
Gerrit en Jany Muijlwijk
Groep 1 (1,2,3) en
Groep 3 (6,7,8)
‘Vol verwachting'
Matteüs 25 : 1 - 13

Morgendienst
Lied
107
Klein Gloria
Lied
32
Lied
722
Knd-lied
Lied
405
Lied
725
Kinderlied
Lied
801
Lied
769

: 1 en 4
: 2 en 3

: 1, 2, 3, 5 en 6
: 1, 2, 3 en 6

Schriftlezingen : Openbaring 4

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

Agenda
Zo.

26 nov.

19:30 u.

Catechisatie

Zo.

3 dec.

09:30 u

Ds. A.J.O. v.d. Wal

Hoofddorp

Dit is de eerste zondag van de adventstijd

Bloemengroet
De bloemen gaan als felicitatie
van de gemeente naar
Arno en Annet Blokland
Rivierdijk 232
Wilt u vandaag
de bloemengroet wegbrengen?
. Meldt u zich dan na de morgendienst
even bij één van de dienstdoende
kerkenraadsleden.

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

Koffie drinken
Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om
onder het genot van een kopje koffie/thee met elkaar na
te praten. Iedereen is van harte welkom!

Pastoralia
•
•

•

Rijk Kroon (Tiendweg 34) verblijft in het Erasmus MC, afdeling Dp2
Psychiatrie, ’s-Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam
Teun van Houwelingen (P. Potterstraat 19) is opgenomen in het
Beatrix-ziekenhuis (Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem, afd. 5 Oost,
kamer 541)
Jolanda van Zee is thuis gekomen in het ziekenhuis

Kopie weekbrief
Kopie voor de weekbrief digitaal aanleveren tot donderdag 18.00 uur
op weekbrief@pknbovenhardinxveld.nl
Pagina 2

Moonlightshopping Boven-Hardinxveld 1 december
We verkopen weer heerlijke Heukelumse
krakelingen, stoofpeertjes in pot en mooie
Kerstdecoraties die gemaakt zijn door de
cliënten van de werkplaats van ASVZ!

De opbrengst is voor
onze projecten.
We zien u graag
bij onze kraam
op De Buurt!

Tijd: 17:00 - 22:00 uur
De ZWO Commissie

Kerstconcert 'Hope is born in Bethlehem'
Zaterdag 9 december is het zover: het kerstconcert met gospelkoor 'Shine'
en jeugdkoor 'Op Weg', o.l.v. Bastiaan van der Pijl. De speciale gast tijdens
het concert is Nina den Hartog. Nina is 19 jaar oud en werd in 2016 bekend
als winnares van de talentenjacht Idols. Dit jaar heeft ze het roer volledig
omgegooid en heeft zij de spotlights gedag gezegd. Hierover zegt ze: "In de
kerk is het enige verschil met de toeschouwers dat ik de microfoon
vasthoud, het gaat niet om mij maar om samen God groot te maken". En
God groot maken is precies hetgeen wat we op 9 december gaan doen in
Schouwburg 'De Nieuwe Doelen' in Gorinchem. Het belooft een prachtig
kerstconcert te worden waarin we u door middel van zang en verhaal mee
zullen nemen in het kerstverhaal. Het concert zal om 20:00 uur starten en
kaartjes (á € 7,50 per stuk) zijn online verkrijgbaar via
www.jeugdkooropweg.nl of via www.gospelkoorshinesliedrecht.nl.
Vragen?
Breng een bezoekje aan onze website(s) of houdt onze facebookpagina in
de gaten. Hopelijk zien we u en jou op 9 december!
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