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1e Advent
Kerkdienst
De voorganger is ds. F. van den Bosch te Katwijk aan Zee en de organist de heer Wim Ketting. In deze
dienst staat de Viering van het Heilig Avondmaal centraal.
Ziekenhuispatiënten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar mevrouw J. Bijl-Bergwerff en de familie H.
den Ouden-van den Berg.
Heilig Avondmaalcollecte Stichting de Hoop
Elk mens is waardevol! De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer
weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op
een nieuw bestaan. Als Vrienden van De Hoop steunen we hen, onder andere door geld in te zamelen
voor het werk dat niet wordt vergoed. Dankzij jouw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten
voor mensen die dit hard nodig hebben.
De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.
Koffiedrinken
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie / thee of limonade.
Vacatures
De kerkenraad legt de volgende vacatures van ambtsdragers voor aan de gemeente:
Ouderling- kerkrentmeester A. den Ouden: kerkordelijk herkiesbaar,
diaken W. de Ronde-van der Toolen: niet herkiesbaar,
diaken T. van der Kuil: kerkordelijk herkiesbaar,
diaken R. van der Leeden: kerkordelijk herkiesbaar,
diaken H. van der Stoep: niet herkiesbaar.
Bij het college van kerkrentmeesters zijn 3 kerkrentmeesters aftredend:
Dhr. L.J. Hoogwerf heeft aangegeven te stoppen en
de heren A. Louwen en J.J Hollaar hebben aangegeven voor een periode van 2 jaar door te gaan.
Lidmaten kunnen kandidaten, 2 voor college van diakenen en 1 voor college van kerkrentmeesters,
indienen, welke zijn ondertekend door tenminste tien lidmaten. Op iedere kandidaatstelling dient
aangegeven te worden voor welk ambt een lidmaat kandidaat wordt gesteld. De namen van kandidaten
kunnen uiterlijk tot 9 december 2019 ingeleverd worden bij scriba A. den Ouden, Ozingastraat 52.
Voor meer informatie zie de Kerkklanken van 2 weken geleden.
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Schriftlezing: Lucas 1 : 26 – 38
Lucas 1 : 26 – 38 (NBV)
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat
was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.
28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze
schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30
Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je
zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.
32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal
hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik
heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal
over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind
dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.
36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al
hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets
onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna
liet de engel haar weer alleen.

