
 

 
 
Liturgische Bloemschikking:   
Thema: Ontmoeting. Vorige week mochten we al een glimp zien van het op handen 
zijnde feest van Kerst. Vandaag is de kleur weer helemaal paars. Maar we komen 
steeds dichter bij de komst van de Messias, die we verwachten.  
Er vindt een ontmoeting plaats tussen Maria en Elisabeth. 
Aan beide zijden van de schikking wordt dit verbeeld door twee bollen met een 
beginnende knop. Vandaar uit gaan twee takken omhoog die elkaar in de punt ra-
ken. Daarom heen lopen stengels klimop, die met elkaar verbonden zijn als bij een 
ontmoeting. 
 
Bloemen: 
-   

Collecte:   
1e Collecte: Plaatselijke diaconale doelen , “Gemeenteleden in nood” de diaconie 
komt met u bijdrage gemeente leden tegemoet die echt een duwtje in de rug nodig heb-
ben om hun leven weer op orde te krijgen. Help uw gemeenteleden in nood! 
2e Collecte: :Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taak-
groepen. Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten 
functioneren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook 
iets extra’s verdienen. 

 
Berichten uit de Gemeente:  
-  
 
 
Kinderkerstdienst:  
Op 24 december is er om 16.30u een kinderkerstdienst in De Voorhof. Tijdens deze 
dienst zullen we ons vooral richten op de kinderen in de basisschool leeftijd. Het kerst-
verhaal zal op een mooie en sprekende manier naar voren worden gebracht. Samen 
gaan we ook mooie liederen zingen, zoals: ´De herdertjes lagen bij nachte´, ´luid klok-
jes klingelingeling´,  ´Stille nacht´ en nog veel meer. De kinderen kunnen actief mee-
doen en er zijn een aantal leuke verrassingen. Kortom het belooft een hele mooie dienst 
te worden. 
De kinderkerstfeest commissie, Annemieke, Corine, Janneke en Marten Jan 
  Z

O
N
D
A
G
S
B
R
IE
F

 

23 december 2018 
 

Vierde zondag van Advent 
  

10.00 uur     Vierde zondag van Advent  Thema: ontmoeting 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst,  2e ouderling  : Gilda Hoogers, Lia Stegehuis 
Diakenen     : Eveline van Bentum, Jan van Bentum   
Lector     : Trudi Stoffer 
Koster     : Cor Stuivenberg 
Kind van Dienst    : Maarten Koelewijn 
Kindernevendienst    : Hilde de Ronde, Tineke van Langeveld 
Beeld en Geluid    : Martin Standaart, Ab van den Pol 
Zingen     : Psalm 19: 1 en 2 
      : Lied 463: 1, 5, 6, 7 en 8 
      : Lied 437: 1, 2 en 4 
      : Projectlied  
Schriftlezing      : Micha 5: 1-4a  
      : Psalm 80: 1, 6 en 7  
Schriftlezing     : Lucas 1: 39-45 
      : Lied 473: 1, 2 en 3 
      : Lied 444: 1-4  
Gedachtenis     : Psalm 91a:1 en 3 
      : Lied440: 1,2en 4 
Bij deze dienst: Vandaag horen we het verhaal van Maria, nadat zij die bijzondere ontmoeting 
met de engel Gabriël heeft gehad gaat zij op weg naar haar tante Elisabeth. Het laat zien dat 
het grote nieuws over de (aanstaande) geboorte van Jezus niet slechts voor één mens bedoeld 
is. Dit nieuws moet de wereld in. Elisabeth is ook zwanger en haar verhaal lijkt op dat van 
Hanna, de moeder van de profeet Samuël. Beide vrouwen zijn al behoorlijke op leeftijd, de 
aankondiging van de zwangerschap vindt in de tempel plaats, en beide zonen zullen over pro-
fetische gaven beschikken. Als de ontmoeting tussen Elisabeth  en Maria plaatsvindt springt de 
baby in Elisabeths schoot op. Een mooi symbool waarin Johannes de Messias herkent en hij 
zal weten wat dit voor de wereld betekent!! Ook de profeet Micha horen we over dit heilsfeit 
spreken: ´Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou 
komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Hij zal mijn volk als een herder wei-
den.´ In de ontmoeting tussen deze vrouwen spat het geloof in dit kind eraf….Aan u/jou de 
vraag: sta jij open voor de ontmoeting met dit kind, geloof je in dit KIND en wat betekent dat 
voor uw/jouw leven. 
 
Voorbeden: Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit 
ligt gedurende de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van!  
 
Kerkdiensten  volgende week:   
Maandag 24 december:  
16.30 uur : ds. Marten Jan Kooistra Kinderkerstdienst  
22.00 uur : ds. Pieter Koekkoek  Kerstnachtdienst .m.m.v. de cantorij 
Collecte: Kerk in Actie ,Kinderen in de Knel  
Dinsdag 25 december Eerste Kerstdag: 
10.00 uur: ds. Marten Jan Kooistra            
Collecte: Kerk in Actie, Kinderen in de knel 
Zondag 30 december  
10.00 uur:  ds. Frans  Westermann uit Marknesse 
Collecte: Plaatselijke Diaconie. Rond de kerst en oud en nieuw wil de diaconie graag gezinnen 
ondersteunen die het hele jaar al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, en die dan 
door een kleine bijdrage met deze feestdagen toch wat extra’s kunnen doen. 
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Voedselbank:  December 2018. De goede Sint en de Kerstman; ze zijn weer in het land. 
Twee  mannen die deze maand weer eventjes ’de baard in de keel’ krijgen. Wat heeft dat nu met 
de Voedselbank te maken? Helemaal niets. Geen idee. Het is  net als in  een preek.  Dan heb je 
soms ook zo‘n onverwachte gedachte van: wat zou die daar nu mee bedoelen? Laten we zeggen; 
zo lang u leest is de aankondiging STILTE s.v.p. overbodig. Kortom; hebben we uw aandacht te 
pakken?  Want daar  gaat het om. U wordt verzocht het even te pakken. Vis-en vlees pro-
ducten  in blik of stevige glasverpakking. Met een glans van Kerstsfeer er over heen. Ge-
woon  lekker dus. En als u  niets naar tevredenheid kunt vinden mag een toetje ook. Bijvoorbeeld 
gemengd fruit in blik, ananas schijven, peertjes, enz. Kerstfeest voor de mensen die afhankelijk 
zijn  van de voedselbank. Voor de mensen in welbehagen zou ik bijna zeggen. Maar dat ’feest’ 
gaat helaas niet op. Maar wél willen toch allemaal dat sfeertje  ‘proeven‘. Kunnen we toch met 
zijn allen be-amen?  Namens de Voedselbank hartelijk dank voor uw  fantastische bijdrage, ook 
dit jaar weer en wenst u gelukkige en gezegende feestdagen. 
 
Elisabethbode en Open Deur:  
Om mee te nemen: twee magazines vol verhalen, gedachten en gedichten, dit in het teken van 
Kerst. De Elisabethbode en Open Deur liggen voor u klaar op de witte kast in de hal. Laat u in-
spireren op weg naar het feest van de geboorte van Jezus. 
 
Alleengaanden/alleenstaanden :  
Vandaag is er een bijeenkomst voor alleengaanden /alleenstaanden. Na de dienst . In de soos. 
Hartelijk welkom ! Miep Schellingerhout-ten Heuvel. 
 
Uitnodiging 1e Kerstdag dinsdag 25 december: Als u/jij niet in de gelegenheid bent om het 
Kerstfeest met anderen te vieren, dan nodigen wij u van harte uit dat bij ons thuis te doen. Vanaf 
15.00 uur bent u welkom voor drankje en diner op ons adres: Schoutstraat 14. Voor vervoer kan 
gezorgd worden. Meldt u aan op telefoon nr. 033-7850469 of een briefje bij ons in de brieven-
bus. Gilda en Arend Hoogers. 

‘Samen ETEN’: Vrijdag 28 december is het zover: een degelijke en  oooh 
zo  gezellige  STAMPPOT-maaltijd. Van zuurkool tot hete bliksem, van boerenkool tot 
………      kortom laat u verrassen. Begint om 17.30 uur en kost 5,-- euro per persoon. 
 Opgeven bij Alice, Elizabeth, Gerda,  graag  voor de 25e december. Er ligt ook een intekenlijst 
in de kerk.  Alice Bossema    06 8315 6006,  Elizabeth Kooistra    033 285 2322, Gerda van den /
Brink   06 1379 4955. De volgende ‘Samen ETEN’ data zijn:18 januari, 15 februari, 15 maart. 
 
Oproep voor Musical Jakob:  
Na een paar maanden oefenen, kunnen we concluderen dat het begin er mag zijn! Het koor is 
goed bezig en heeft een aantal liederen al in de vingers, dit geldt ook voor het combo. Het en-
thousiasme is aanstekelijk, we merken dat de sfeer goed is en dat mensen er plezier in hebben. 
Het toneel is ook druk bezig met het oefenen van scènes, ook hier is de sfeer goed! Er wordt veel 
gelachen, maar ook serieus gerepeteerd. We genieten er ontzettend van om dit project te zien 
draaien. In januari willen we beginnen met het oefenen van de kinderscenes, we hebben meerde-
re kinderen nodig voor ‘stil’ toneelspel in een paar scenes en voor het zingen van een lied. Wie 
vindt het leuk om hieraan mee te doen? Zoals eerder gemeld, zullen we 4 keer de musical spelen 
in een weekend en zal dit ook deels in de avond zijn.  
Je kan je bij Hilde aanmelden, 0633168152 
Oproep voor Musical Jacob: Wie vindt het leuk om ons mee te komen helpen met het herstel-
len en maken van de kleding van de musical? We hebben een groep van vijf mensen die ons hel-
pen, maar we zouden graag nog wat extra handen erbij willen hebben. We horen het graag, opge-
ven kan bij Hilde 063316815 

Pauwenveer al overhandigd? 
Nodig uit en wees welkom is het thema van dit seizoen. Je bent welkom en neem eens iemand 
mee naar de (kinder) kerstnachtdienst of ga gezellig samen eten vrijdag 28 december…..  Ge-
bruik de pauwenveer ter herinnering om oog te hebben voor de ander en ter overhandiging. 
 
 

 

 
 
 
 
Predikant     : ds. Marten Jan Kooistra 
Ouderling van dienst   : Arend Hoogers, Anneke Bos 
Diaken     : Henny Voogt, Gerry Thiescheffer 
Organist     : Wim van Hoek  
Lector     : Gerda Streef 
Koster                        : Bertus Brouwer, Ad Kleinveld 
Kindernevendienst              : Arieene Koelewijn, Annemiek van der Wansem 
Beeld en Geluid    : Ab van den Pol, Mirjan Schep 
 
Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende 
de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 
 
Collecte:  
1e Collecte Kerk in Actie ,Kinderen in de Knel  
Met Kerst vragen wij tijdens de collecte uw bijdrage voor het werk van Kinderen in de Knel. 
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma, waarmee Kerk in Actie lokale organisaties 
steunt die zich inzetten voor bijvoorbeeld werkende kinderen, straatkinderen en kinderen die 
in oorlog of conflictsituaties leven. Kerk in Actie wil kinderen bereiken en hoop bieden aan al 
die andere kinderen in moeilijke situaties. Helpt u mee?  
2e Collecte: :Plaatselijk kerkenwerk waaronder ook het werk valt van de diverse taakgroepen. 
Binnen onze kerk zijn vele taakgroepen actief om onze kerk actief  te laten functioneren. 
KND-collecte: Van onze kinderen voor andere kinderen, die om welke reden dan ook iets 
extra’s verdienen. 
 
Bloemen:  

De bloemengroet gaat naar ds. Pieter Koekkoek en ds. Marten Jan Kooistra. 

25 december 2018 
 

Eerste Kerstdag 


