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Nieuwbrief van zondag 4 december 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Symbolisch schikken 2e adventszondag. 
De lezingen en de symbolische schikkingen in de adventstijd zijn gekoppeld aan het jaarthema van de PKN:  
“Aan Tafel!” Er  is plek voor iedereen! 
Wij maken dan ook gebruik van de liturgische tafel ( Avondmaalstafel) die voorin de kerk staat. 

Digitale collecte 
U kunt uw gaven overmaken op rek.nr: NL 84 RABO 0309 0484 00 t.n.v. Diaconie 
De verdeling van de digitale collecte is:  
2/3 voor de Diaconie: diaconaal werkende instellingen in regio en provincie 
1/3 voor de Kerk   
Wilt u een andere verdeling dan kunt u dit aangeven in uw omschrijving. 
 

 

Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Fam. R. en G. Talsma. 
 . 
 
 
 

 

U wordt uitgenodigd voor de kerkdienst in de ontmoetingskerk zondag 4 december aanvang 09.30 uur.  
Voorganger: ds. H. Engelsma uit Wijnjewoude. 
Organist: Hans Duizendstra 
 
 Liturgie  2e Advent zondag2  
- Welkom en mededelingen 

o Intochtslied: Lied 444:1,2 
- Bemoediging en Groet en Drempelgebed 

o Psalm van de zondag: Psalm 85:1,3 
- Gebed 
- Richtlijn voor het leven van de gemeente van Christus: Filippenzen 2:1 t/m 11 

o Lied: Lied 316:1,4    Het woord dat u ten leven riep 
- Gebed van de zondag 
- Lezing: Ruth 4:13 t/m 17 
- Lezen: Matteüs 13:54 t/m 57 

o Lied: Lied 442:1,2 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
- Overdenking 

o Lied: Lied 686:1,2,3 
- Gebeden 
-       Collecte 

o Lied 441:1,3,10 Hoe zal ik U ontvangen 

Uitzending en Zegen 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
	



De tafel is de basisgedachte, een plek waaraan iedereen genodigd wordt en mee mag doen. 
Op de zondagen in advent staan 4 bewonderenswaardige vrouwen centraal, die in Jezus voorgeslacht een rol spelen: 
Batseba, Ruth, Rachab en Tamar.  
 
Vakantie 
In de periode  van 28 november t/m 5 december is ds. Bart Elbert in verband met vakantie afwezig. Voor pastorale 
zorg kunt u contact opnemen met de voorzitter Hans Duizendstra of met de wijkouderlingen. 
 
Vorming en Toerusting biedt aan: 
Zicht op licht - Chanoeka 
Ontmoetingskerk Dinsdag 13 december 20.00-21.30 uur 
Het christendom viert in de donkerste maand van het jaar het feest van het licht: Kerst. In december vieren de joden 
ook een lichtfeest: Chanoeka, dit jaar van maandag 19 t/m 26 december. Beide feesten staan los van elkaar. We 
maken kennis met dit joodse feest, haar ontstaan en gebruiken-  
Ook meedoen? Info ?  abelbert@planet.nl    of  06 18 22 88 94 
 
 
 
 
En in 2023 - mediteren kun je leren 
Het gaat om aandachtig leven en bewust zijn. Mediteren is een goede manier om dichter bij jezelf, bij de ander en bij 
de Ander te komen, de Bron van het bestaan. Het is een goede manier om op adem te komen. Naast informatie is 
het vooral praktisch zodat je er thuis ook wat aan hebt. Aan de orde komen 
verschillende meditatietechnieken uit verschillende tradities zoals de lectio divina, Ignatiaanse meditatie, 
mantrameditatie, loopmeditatie enz.  
Ontmoetingskerk 20.00-21.30 uur.  Woensdag 11 januari, 18 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari. 
Meedoen? Info? abelbert@planet.nl    of  06 18 22 88 94 
 
Uitnodiging gemeenteavond dinsdag 6 december :aanvang 19.45 uur 
De kerkenraad nodigt u hierbij van harte uit voor een “andersdananders” gemeente avond. 
Meestal gaat het om cijfers en begrotingen, vanavond  willen wij elkaar de gelegenheid geven om elkaar  wat beter 
te  leren kennen. Samen met elkaar in gesprek. Koffie en thee vooraf. 
Agenda:  
-Opening 
-CVK geeft een korte  toelichting over de energievoorziening  
-Pastoraat: Omzien naar elkaar  
-verslag bezinningsdag kerkenraad 
-Hoe hebben wij verder gekeken naar morgen ( 11 mei 2022) 
-Hebt u- heb jij:  tips, ideeën, suggesties  
PAUZE 
-Aandacht voor elkaar 
-Afronding en sluiting 
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Dringende oproep.  
Voor het vervoer van Talant naar de ontmoetingskerk op zondagmorgen hebben we 9 chauffeurs nodig die volgens 
schema 1 keer per 2 maanden Roel Tjeerdsma en z’n vriendin Henriëtta naar de kerk kunnen rijden en terug. 
BELONING; Een zeer dankbare Roel. Graag hoor ik van u.  
Hilke van Houten tel 0512-382410 of e-mail hjvhouten@hotmail.com 
 
Voedselbank 
Aanstaande zondag kunt weer spullen inleveren voor de voedselbank. Voor iedereen zijn het dure tijden, dus we 
hopen dat het u lukt om weer een kleine bijdrage te doen. De voedselbank heeft vooral belang bij langer houdbare 
etenswaren, zoals    pasta, rijst, couscous, aardappelpuree,  
pastasauzen, soep. 
ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas)   
vlees en vis in blik. 
groente en fruit in blik. 
zonnebloem- of olijfolie. 
houdbare melk. 
 


