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Adventskaars.
Vorige week is verzuimd de naam te vermelden van de kinderen die het gedicht heeft voorgelezen en die
de 1e adventskaars heeft aangestoken. Daarvoor excuses en hierbij alsnog de namen.
Zondag 1 december, op de 1e advent, is het gedicht gelezen door Tico Sekeris en is de kaars aangestoken
door Jasper Louwen.
Vandaag, op de 2e advent, wordt de tekst van het gedicht gelezen door Renate Rens en worden de kaarsen
aangestoken door Ilse Sekeris.
Ziekenhuispatiënten:
Zover ons bekend verblijft Mw. A. Koster, GA Soetemanweg 55 g, in het Ikazia Ziekenhuis.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. W. van Wijnen – Kooij, Het Havenlicht kamer 14 en naar
Mw. G.M. Vermaat – Lieve, Tijkenweg 261.

Morgendienst 09.30

Avondbijeenkomst 18.30

Voorganger: Drs. R.D. van Schouwen,
Honselersdijk
Organist: de heer A. den Ouden

Voorganger: Ds. W.H. van Boeijen, Ter
Aar
Organist: de heer A. Stortenbeker

Psalm 72: 1 en 4
Psalm 72: 2
Gezang 127:5 en 7
ELB 58: 1
Gezang 26: 1 en 3
Gezang 26: 2 en 4
Gezang 169: 1, 5 en 6
Gezang 124:

Psalm 66: 1, 2 en 3
Psalm 73: 8
Gezang 280: 1 en 3
Gezang 285: 1
Gezang 285: 4
Psalm 12: 1, 4 en 5
Schriftlezing:
Maleachi 2 : 17 – 3 : 5

Schriftlezing:
Jesaja 9 : 1, 5-6 en 59 : 7 – 8 en 15b – 16
Jeremia 23 : 5 – 6
Lucas 1 : 67 – 79
Oproep!
Na 2 jaar tot volle tevredenheid de “Zondagsbrief” te hebben verzorgd heeft Chris Roobol te kennen
gegeven daarmee, met ingang van januari 2014, te willen stoppen. Samen met Mw. Anke Keemink, die
voor de bezorging zorg draagt, heeft hij na het stoppen van Ron van der Leeden aan dit stukje
gemeentewerk op goede wijze invulling gegeven.
Daardoor hebben zij er voor gezorgd dat er aan de nodige informatie binnen de gemeente bekendheid is
gegeven en dat de afkondigingen tot een minimum beperkt konden worden
en daardoor geen “roman” behoefde te zijn. Ook de vermelding van de liturgie is zeker voor de
kerktelefoon luisteraars een welkome informatie! Door zijn melding om te gaan stoppen doen wij hierbij
een oproep om medewerking om dit stukje gemeentewerk te kunnen voortzetten.
Het zou jammer zijn wanneer deze vorm van informatieverstrekking, welke heel erg gewaardeerd blijkt te
worden, moet stoppen wegens het ontbreken van personele bezetting.
Hopelijk is er iemand onder u, en wellicht zijn er twee, die zegt: “dat lijkt mij wel wat daar wil ik graag
aan meewerken!” meld u zich dan aan. Zoals al eerder genoemd, in januari gaat hij stoppen dus het is kort
dag! Voor verdere informatie en aanmelding kunt u terecht bij de scriba Bram Bijl.
Namens de kerkenraad alvast bedankt!
Zie Om Zijde

Z.O.Z.

Zie Om Zijde

Koffiedrinken.
Vandaag is er na afloop van de morgendienst gelegenheid met elkaar koffie te drinken.
Van harte uitgenodigd!

Bijbelkring
A.s. woensdag om 20.00 uur komt de Bijbelkring weer bij elkaar in de consistorie. Met de bespreking van
Psalm 146 wordt de lezing van de Psalmen afgesloten. Iedereen is hartelijk welkom!
Oproep:
A.s. maandag, 9 december, is er vanaf 09.15 uur t/m 15.30 uur gelegenheid om het verwijderen van het
behang in de pastorie een vervolg te geven.
Ook als u zich niet opgegeven heeft bent u natuurlijk ook van harte welkom. U kunt uw eigen spullen
natuurlijk ook meebrengen als U dat makkelijker vindt.
Er is pauze tussen 12.00u en 13.30u.
Met een vriendelijke groet: De werkploeg.

Maaltijd voor ouderen
OP DV ZATERDAG 21 DECEMBER 2013
We nodigen u uit om op deze zaterdag met elkaar een maaltijd te houden in kerstsfeer!
Aanvang: 11.00 uur
U bent van harte welkom in ‘HET PAND’ van de gereformeerde kerk vrijgemaakt
nieuwedijk 6, PERNIS
Uw buren en kennissen zijn ook van harte welkom!
De kosten zijn €3,50 per persoon.
als u wilt komen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om onderstaand antwoordstrookje voor als
u wilt komen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om onderstaand antwoordstrookje voor 14
december op te sturen naar:
Rianne den Arend
Valkenier 5
3161 LV Rhoon
Telefonisch opgeven kan ook: 06-38432834
Of via de mail: riannedenarend@hotmail.com
ANTWOORDSTROOK:
Naam:………………………………………….….…………………………..
Adres:…………………………………..…..….…….……………………….
ik / wij komen met ………… personen
ik / wij hebben wel / geen* vervoer nodig

