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De tweede zondag van Advent

Voorganger

Ds. Leen den Besten

Organist

Herman Steenhuis

Bij de dienst
Zondag zijn de lezingen: Maleachi 3:1-4 en Lucas 3:1-6
De profeten van Israël riepen telkens weer op om
op te staan uit moedeloosheid en gelatenheid en
de dag te begroeten waarop de mens zoals God
die bedoelde verschijnt. Johannes keek uit naar
deze mens en later ontmoette hij hem in Jezus.
Levend in de woestijn van het leven liet Johannes
zich niet misleiden door doemdenken en
negativiteit, maar bracht hij licht waar het donker
was. Dringend nodigde hij ieder die hij ontmoette
uit dat ook te doen, niet zozeer in grote gebaren, maar in de bezigheden van alledag.

De bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
dhr. Wijnand Beukers.

Collectes
De eerste collecte is bestemd voor:

Kerstviering voor ouderen in onze gemeente
In de maand december vragen wij aandacht voor deze kerstviering. Elk jaar verzorgen wij als
diaconie samen met “de Passage” een kerstfeest bij Wieleman voor onze ouder gemeenteleden.
Dit is ieder jaar weer een goed feest en een fijne ontmoeting voor hen. De kosten houden we zo
laag mogelijk, maar rond deze viering is toch ook geld nodig voor zaalhuur, de maaltijd e.d.
Wilt u ons steunen om dit feest te kunnen blijven verzorgen?
U kunt uw bijdrage ook storten op de bankrekening<<<
De tweede collecte is voor de kerk.

Na de dienst
U bent weer van harte welkom om na de dienst elkaar te ontmoeten in het Paalmanhuis.
Koffie en thee staan voor u klaar!

Informatie uit de Gemeente
Doet u ook mee met de December/Kerstcampagne van de ZWO?
Na meer dan 10 jaar de Najaarszendingsactie
te hebben gecoördineerd leek het ons tijd om
een andere actie te promoten. Wij hebben
gekozen voor de decemberactie waarin
kinderen centraal staan. Deze landelijke actie
willen we graag onder de aandacht brengen
van onze gehele kerkgemeente.

Vandaar dat u deze informatie ook thuis ontvangt.
U ontvangt een envelop met een aantal kaarten aan het begin van onze actie. We hopen dat u
meedoet met deze kerstcampagne, in woord, gebed, een collecte of een gift. De giften worden
verdeeld over 5 doelen waar kansarme kinderen centraal staan. Samen zijn we dan de kerk-inactie om licht te brengen aan kinderen die leven in het donker.
ZWO commissie hier vindt u meer informatie<<<

Voorbereiding viering van Kerstmorgen
Wie wil bijdragen aan de voorbereiding van de dienst op Eerste Kerstdag? Maandag 10 december
wil ik in het Paalmanhuis deze dienst bespreken en ik zoek mensen die hierbij willen helpen. Zo
kan dit ook echt een dienst met heel de gemeente worden. Natuurlijk komt het kerstverhaal aan
de orde. Maar daarnaast is er ook ruimte voor interactie, mooie liederen en wat je al niet kunt
bedenken voor een Kerstdienst.
Maandagavond om 20:00 uur ben ik in het Paalmanhuis om hierover met belangstellenden te
praten. Arjen Hiemstra

Dinsdag 11 december koffieochtend
Elke 2e dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen koffie te
drinken. Sinterklaas is geweest en kerst is in aantocht. Kortom,
drukke tijden. Even bijkomen met een kopje koffie of thee is een
goed idee. U bent allemaal van harte welkom.
Het is voor álle inwoners van Westervoort en het verplicht u tot niets.
Plaats: Het Paalmanhuis. Van 10.30 tot 12.00 uur.

De Kerstviering voor oudere gemeenteleden vanaf 70 jaar en Passage is op
woensdag 12 december in zaal Wieleman. U wordt om 15.00 uur verwacht. Na de viering wordt
de middag afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.
Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben dan kunt u zich nog opgeven bij Diny Passchier,
telefoonnummer 026-3117374. Als vervoer een probleem is dan wordt dat voor u geregeld.

Oproep
De zondagse ontvangstcommissie en de groep die de kerkdienst op
CD opneemt zoekt versterking!
Vindt u het leuk om alle kerkgangers te verwelkomen op
zondagmorgen (en bij de ingang mist u niemand!) of vindt u het niet
erg om af te en toe in het koor van de kerk de opnameknop van de
CD recorder in te drukken? Meldt u dan aan bij onze grote coördinator
Jilt Douma of stuur een mailtje naar de Diaconie (diaconie@prot-gemwestervoort.nl). Met vriendelijke groet, Bernhard Rijpkema

Bloemenmeisjes of –jongens gezocht
Iedere zondagochtend staat er een prachtig bloemstuk in de kerk, wat verzorgd is door iemand
van de Bloemengroep. Deze bloemstukken zijn, ter bemoediging, bestemd voor gemeenteleden
en worden altijd zeer op prijs gesteld!
Door omstandigheden hebben een aantal medewerksters, de afgelopen
periode, de groep moeten verlaten. Er is nu een tekort ontstaan en men is
op zoek naar nieuwe mensen, die er niet voor terug deinzen om een
bloemstukje te maken. Hoe meer mensen er mee doen, hoe minder vaak
je aan de beurt bent. De bloemengroep is al geholpen als je maar één of
twee keer per jaar een bloemstukje wil maken!! Het geeft veel voldoening
als je hiermee een gemeentelid moed of troost kan bieden.
Daarom een dringende oproep: “Word bloemenmeisje of -jongen!” Meld je aan en wij zijn je
zeer dankbaar. Om je op te geven of voor meer informatie kun je terecht bij
Annelies Teunissen, tel. 0640451964 of stuur een email<<<

Diensten in de komende weken
Datum

Aanvang

Voorganger

Collecte

Bijzonderheden

Diaconie
(kerstviering
ouderen)

Mmv Zanggroep
H. Avondmaal
3e Advent

16 dec.

10.00 uur

Ds. Arjen Hiemstra

18 dec.

15.00 uur

Pastor ThanhTa

23 dec.

10.00 uur

Ds. Harry Pals

24 dec.

22.00 uur

Ds. Arjen Hiemstra

25 dec.

10.00 uur

Ds. Arjen Hiemstra

Viering in de Wilgenpas
Bloemengroet
Stichting
Kerstherberg
KIA Kinderen in de
knel

Koffiedrinken na de
dienst
4e Advent
Kerstnachtdienst mmv.
Con Brio
Kerst

De kerk in Kerstsfeer
Wilt u nog eens bekijken hoe de kerk er vorige jaren eruit zag, hier kan dat<<<

Herdertjestocht
Mis het niet! Op vrijdagavond 14 december 2018 organiseert de
Protestantse Gemeente Westervoort voor de vierde keer een
Herdertjestocht. Het lijkt op een speurtocht en gaat door een klein stukje
van het dorp, waarbij je het verhaal van kerst niet alleen hoort, maar vooral
beleeft! Iedereen is welkom.
Alle kinderen mogen verkleed komen als herder, schaap of engel.
De start is vanaf de kerstmarkt op 14 december.
Er zijn dit jaar drie rondes, om 18:30 uur, 19:00 uur en 19:30 uur.

De Protestantse Gemeente Westervoort tijdens de kerstmarkt 14 december
Op 14 december vindt de jaarlijkse kerstmarkt van Westervoort plaats.
Ook onze kerk is dan weer open. Op het Dorpsplein is een stand waar
lichtjes uitgedeeld worden. Deze lichtjes kunt u branden in onze kerk
voor een dierbare, om uw zorgen te uiten, uit dankbaarheid of om welke
reden dan ook. In de kerk wordt warme chocolademelk geschonken.
Bovendien kunt u genieten van een muzikaal programma:
17.00 uur
17.30
18.00
19.00
19.30
20.00

uur
uur
uur
uur
uur

20.30 uur

Orgelspel door Herman Steenhuis.
De orgelkast staat open, zodat u een kijkje kunt nemen IN het orgel.
Orgelspel door Bé Steenhuis – open orgelkast.
Kerstmuziek van CD
WestfortBrass – (Voorheen OBKoperensemble)
Music for All – Dierens theaterorkest o.l.v. Christan Grotenbreg
Improvisaties op kerstmuziek - Marius de Boer op piano, Christan Grotenbreg op
altsax, sopraansax en accordion
Orgelspel door René van Langeveld – open orgelkast.

Kerstfeest met Bel Canto in de Kerk van Werenfried
Op zondagmiddag 16 december a.s. organiseert De “Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk”
een prachtig kerstconcert met medewerking van het koor “Bel Canto” uit Westervoort. Dit koor
bestaat al 55 jaar. Het is een 4 stemmig gemengd koor met ongeveer 34 leden. Zij hebben
speciaal voor deze middag een zinvol kerstprogramma samengesteld.
De Kerk is open vanaf 14.30 uur, zodat u
voorafgaande aan het concert kunt genieten
van uw gratis kopje koffie en/of thee. Om
15.00 uur begint het concert tot 17.00 uur.
In de pauze kunt u tegen betaling genieten
van wijn, glühwein of frisdrank.
Wilt u meer weten, lees dan hier<<<

Het nieuwe KerkContact wordt komende week weer u thuis gebracht, wilt u alvast
kijken, dan kan dat hier<<<

Overige informatie
De tweede zondag van Advent
Kijk voor de bijdragen op de website<<<

Spirituele wandeling.
Op zaterdag 15 december is de volgende spirituele wandeling, o.l.v. ds. Arjen
Hiemstra.
We wandelen ongeveer 8 – 10 kilometer.
Vertrek: om 10.00 uur vanaf het Paalmanhuis in Westervoort (carpoolen,
kosten € 3,-).
Opgave bij Henk Bonnink, tel. (026)3114522, email: habonnink@live.nl.

Kerstzang 16 december
Een avond waarop we samen een aantal bekende en minder bekende advents- en kerstliederen
zullen zingen. Het koor ‘Weerklank’ uit Zeddam zal medewerking verlenen. Datum: zondag 16
december 2018 ; Plaats: Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 te Zevenaar ;
Tijd: aanvang 19.00 uur ; Kosten: er zal worden gecollecteerd
Contactpersoon: Alies Rutgers, tel. (0316) 52 54 78

Raad van Kerken:
Pas regeling kinderpardon toe
In een brief aan de regering roepen de 18
lidkerken van de Raad van Kerken het Kabinet met
klem op tot zorgvuldige uitvoering van de Regeling
langdurig verblijvende kinderen (Kinderpardon).
De kerken vinden dat de waardigheid en rechten
van kinderen geschonden worden op de huidige
manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd.

Directe aanleiding tot de oproep is de situatie van het Armeense gezin Tamrazyan in het Haagse
buurt- en kerkhuis Bethel. Daar vindt al sinds 26 oktober een doorlopende kerkdienst plaats
waarbij het gezin een schuilplaats geboden wordt ter voorkoming van uitzetting uit Nederland.
Deze actie van ‘kerkasiel’ bepaalt ons bij het lot van honderden kinderen die in Nederland
opgegroeid en geworteld zijn: kinderen die hier deel uitmaken van onze samenleving. Het
uitzetten van een kind na vijf jaar verblijf levert ernstige en blijvende schade op voor het kind.
Dit is wetenschappelijk meermaals aangetoond en door de Nederlandse overheid erkend.
Lees hier verder<<<

Muziek voor deze week

Geef Licht - Stef Bos
Kerst is het feest van licht. De geboorte van Jezus maakt Gods licht zichtbaar.
We mogen Zijn licht met elkaar delen, ook met kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak
donker is.
Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder.
Voor hen schreef Stef Bos het lied 'Geef licht'.
hier kunt u luisteren<<<

Nog even dit

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.
Robert Ascham
Engels geleerde en schrijver 1515-1568

KerkContact kan gelezen worden via de website KerkContact<<<
Corresponderen met de redactie kan via: kerkcontact@prot-gem-westervoort.nl
De redactieleden zijn Miriam Harten en Gerdi van Eck.
Berichten voor de GEMEENTEBRIEF kunt u wekelijks vóór woensdagavond 18.00 uur
per e-mail sturen naar de redactie van de kerkbrief.
Wilt u deze gemeentebrief wekelijks per e-mail ontvangen, geef dan uw adres door aan de redactie
hier kunt u zich ook afmelden als u de brief niet meer wilt ontvangen.
------------- Het laatste nieuws vindt u altijd op de website. --------------

