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Kerkdienst
In deze dienst op de 3e Adventszondag wordt het Kinderkerstfeest gevierd.
De voorganger is ds. J.A.P. Vlasblom te Rotterdam-Zuid en de organist: de heer Wim Ketting.
Er is een gestencilde liturgie.
Ziekenhuispatiënten
Mevrouw Bep Verheij-Aalbers, G.A. Soetemanweg 55d, verblijft in het Ikazia Ziekenhuis.
Mevrouw A. van Luijk, Burg. Verduynstraat 22, verblijft eveneens in het Ikazia Ziekenhuis.
Mevrouw B. van der Steenhoven-Verschoor, Pastoriedijk 66c, is thuisgekomen vanuit
Laurens Intermezzo Zuid.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar:
mevrouw Jacqueline van der Leeden-van Wingerden, van Zyll de Jongstraat 96 en
mevrouw Corrie Sterrenburg-van Vessem, Uiterdijk 183.
Kerstattenties 2017
Op zondag 17 december zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de kerstattenties. Ook dit jaar wil de
diaconie in de dagen voor Kerst speciale aandacht schenken aan ouderen en zieken in onze gemeente.
Door een groet in de vorm van een kerstattentie willen wij laten blijken dat juist in deze dagen het
belangrijk is om zich met elkaar verbonden te voelen. Op deze manier willen we ook de blijdschap over
de komst van onze Heiland, Jezus Christus, samen delen.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Koffiedrinken
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie / thee of limonade.
Benoeming
Door de Kerkenraad zijn tot ouderling met speciale opdracht benoemd:
Mevrouw T. van der Steen-den Ouden, Corneliahof 15 en
mevrouw J. Groeneweg-van der Steen, Prikkorf 85, Hoogvliet.
In uw voorbede aanbevolen.
Extra collecte voor de begroting 2017 van het college van Kerkrentmeesters
Volgende week maandag 25 december, 1e Kerstdag, wordt de 3e extra collecte voor de begroting 2017
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.

