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Adventskaars.
Vandaag, op de 4e advent, wordt de tekst van het gedicht gelezen door Gabriёlle Hofman en worden de
kaarsen aangestoken door Brett Nijsen.
Op 1e Kerstdag wordt de tekst van het gedicht gelezen door Doris Louwen en worden de kaarsen
aangestoken door Marijn Louwen samen met Miranda Koert.
Avondbijeenkomst 18.30
Ziekenhuispatiënten:
Zover ons bekend verblijft in het Vlietland ziekenhuis in Schiedam
Voorganger: Ds. D.E. van Dorsten,
Mw. L.A. Bijl – de Leeuw, Burg. van Esstraat 244.
Gouda
Organist: de heer W.A. Ketting
Bloemen:
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
Psalm 63: 1 en 2
Mw. B. van der Steenhoven – Verschoor, Pastoriedijk 66 c en naar
Psalm 63: 3
Dhr. H.J. Verheij, Ring 225.
Gezang 122: 1, 2 en 4
Gezang 284: 1
Gezang 284: 2 en 3
ELB 118:
Gezang 12: 1 en 5
Schriftlezing:
- Genesis 12 : 1 – 9
- Lucas 2 : 40 – 52
Kerstuitzending kerktelefoon
Maandag 23 december tussen 19.00-20.00 is er een speciale kerktelefoon uitzending, deze avond staat het
thema kerst centraal.
U kunt zelfs verzoekjes aanvragen op telefoon nummer 010-4166775 M. Roobol
Psalmen, Gezangen, Liederen van Johannes de Heer & mooie kerst gedichten

Gaat de Zondagsbrief vervallen??
Tot onze spijt moeten wij melden dat er tot op heden nog geen enkele reactie is binnen gekomen na de
gedane oproepen op de zondagsbrieven en in Kerkklanken.
Ook is nog niemand geweest die heeft geïnformeerd wat de werkzaamheden zijn om de zondagsbrief te
moeten uitgeven wat wel als teleurstellend wordt ervaren!
Mocht het zijn dat er geen reacties binnen komen kan dit wel eens een van de laatste zondagsbrief worden
die u onder ogen krijgt.
Mocht dit u aan het hart gaan schroom dan niet en meld u aan bij de scriba voor continuering van dit
stukje gemeentewerk!

Extra collecte voor het tekort op de begroting van de kerkrentmeesters
Komende woensdag, eerste Kerstdag, wordt de 3e extra collecte voor het begrote tekort 2013 van de
kerkrentmeesters gehouden. De noodzaak van het houden van deze collecte is u alom bekend. Bij elke
collecte toont u als gemeente steeds weer uw offervaardigheid.
Het college van kerkrentmeesters is u daar dankbaar voor. Gesterkt in het vertrouwen dat door u als
gemeente telkens weer wordt voldaan aan de oproep tot offervaardigheid bevelen wij deze 3e extra
collecte van harte bij u aan.

Zie Om Zijde

Z.O.Z.

Zie Om Zijde

Oudejaarsavonddienst.
Per abuis is in Kerkklanken niet vermeld dat de Baptistengemeente Pernis ook meedoet met de
gezamenlijke oudejaarsavonddienst.
Deze dienst wordt dus een gezamenlijke dienst van Baptistengemeente Pernis, Gereformeerde Kerk
Pernis en van de Hervormde Gemeente Pernis en wordt deze keer gehouden in de Hervormde Kerk, Ring
1 in Pernis.
Oproep Pastorie-werkzaamheden.
Er is al veel (behangscheur-)werk verricht, 90% is er af. Maar a.s. maandag (23 december) is er even pas
op de plaats met de werkzaamheden.
Voor vrijdag 27 december hebben zich 2 enthousiastelingen gemeld om muren te schuren en te verven. Zij
zijn er van 10.00u tot 17.00u. Heeft u ook interesse: U bent van harte welkom!
Met een vriendelijke groet: De werkploeg.

Een lekkere actie voor Roemenië!
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt begint het Roemenië-virus weer toe te slaan.
Dit jaar wil ik mijn steentje bijdragen met mijn hobby: cupcakes maken!
Een setje van 4 cupcakes kost € 5,00.
De opbrengst van de verkoop is voor de Roemenie reis.
De cupcakes worden versiert met de Roemeense vlag.
Uw kunt uw bestelling op 8 en 9 januari tijdens de kledinginzameling in De Heuvel afhalen.
Wilt u zeker zijn van een lekker setje cupcakes?
Lever dan het onderstaand briefje in op de Smallandstraat 44, stuur een mailtje of lever het strookje in bij
de commissie van ontvangst.
Ook kunt u het is de diaconie zak deponeren.
Ik hoop een heleboel briefjes en mailtjes te krijgen! Alles voor het goeie doel: Roemenië!
Miranda Koert
mirandakoert@gmail.com
010-2950238
_________________________________________________________________________________

Aantal setjes cupcakes:…………………………………………………………..
Naam:…………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………..
Telefoonnummer of mailadres:…………………………………………………………..

Hartvulling
2 Korintiërs 5: 14 &15
14 Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen
is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15 en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden
niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.

