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Kerkdienst op de 4e Advent. Hierin zal het Kinderkerstfeest worden gevierd
Voorganger is de heer L. Meijboom.
Organist is de heer A. den Ouden.
Liturgie
Er is een gestencilde liturgie.
Adventskaarsen
Het gedicht bij de 4e Adventskaars wordt gelezen door Jasper Louwen en de
Adventskaarsen worden aangestoken door Thomas van Poppel.
Collectes
De 1e collecte is bestemd voor Diaconie, de 2e collecte is bestemd voor de Kerk.
Ziekenhuispatiënten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Bloemen
De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar:
Mw. W.J. Mastenbroek – van Oversteeg, Het Havenlicht kamer 204 en naar
Dhr. L. Verschoor, Uiterdijk 219.
Volkskerstzang Pernis op woensdag 24 december
Ook dit jaar organiseert de Interkerkelijke Commissie van Pernis weer de traditionele Volkskerstzang,
hier in de Hervormde kerk.
Dit zal ook dit jaar weer onder de professionele begeleiding van muziekvereniging OBK gebeuren en
ook weer met medewerking van het Kinderkoor “Pernis” en Christelijk gemengd koor “Zanglust”.
Spreker deze avond is Mevr. Ds. C.H.A. Bartelink –v.d. Dool, predikant van de Eben-Haëzer kerk in
Pernis, het thema is: Vrede?! De Volkskerstzang begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie
klaar.
Weet U van harte welkom!
25 december 1e Kerstdag. Gezinsdienst . Aanvang 09.30 uur
Donderdag aanstaande is het 1e Kerstdag en staat de dienst in het teken van een Gezinsdienst met Kerst.
Voorganger dan is Mw. Ds. S.A. van de Graaf – Leentfaar uit Rhoon.
Muzikale medewerking door het Christelijk Gemengd Koor “Zanglust” o.l.v. C. Schrijver en H. Cok.
Organist is de heer A. den Ouden.
Liturgie.
Er is een gestencilde liturgie
Extra collecte voor de begroting 2014 van het college van Kerkrentmeesters
Komende donderdag 25 december, 1e Kerstdag, wordt de 3e extra collecte voor de begroting 2014 van het
College van 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.

Interkerkelijke boodschappenactie
Van de boodschappen die in de drie kerken bijeen zijn gebracht, plus de donaties door u gegeven, en
aangevuld met geld van de diaconieën hebben wij in totaal 45 pakketten weggebracht en deze zijn in grote
dankbaarheid ontvangen. Het was weer geweldig zoals u ook deze keer weer hebt meegeleefd met het lot
van die mensen die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen.
In mei 2015 hopen wij weer een actie te organiseren om deze gezinnen, met uw steun, weer een steuntje in
de rug te kunnen geven.
De Diaconie.
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