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Welkom in onze Eredienst!
Eerste Adventszondag
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Koster

Ds. Wya de Kam - Diepeveen
Arie Oppelaar
Gert van de Hoef
Joke Brouwer - Baars

Begin van de dienst

Organist Gert van de Hoef en trompettiste
Anne-Wil Oppelaar spelen ‘O kom, o kom,
Immanuël’
Lucas 1: 1 – 4, 5 – 25 en 57 – 67
Een Zoon voor Zacharias en Elisabeth
(naar Lucas 1: 5 – 25)

Schriftlezingen
Thema Kindernevendienst

Collecten
De eerste collecte is bestemd voor het werk
van de diaconie in onze eigen gemeente. De tweede collecte is voor het
Echteldse kerkenwerk.
De derde collecte, die in verband met het koffiedrinken tijdens de dienst
wordt gehouden, is bestemd voor missionair werk in eigen land. Ditmaal is
dat voor jeugdwerk rond een jongerencentrum in Bilhoven, waar twee jongerenwerkers de jongeren (de groep 16 – 25-jarigen) willen helpen om de
rode draad in hun leven weer te ontdekken. Men wil tijdens allerlei geloofsverdiepende activiteiten met elkaar in gesprek gaan.

Bloemen
De heer R. Hanselaar, Burg. Houtkoperlaan 36
in Ochten is vanuit het Vrijthof weer thuisgekomen. Het Adventsbloemstuk
van vandaag willen we, vergezeld van onze hartelijke groet, bij hem bezorgen.
De komende Adventszondagen wordt het bloemstuk en een eventueel boeket weer gemaakt door Theresa van Lavieren.
Meeleven met elkaar
Mevrouw de Heus – Kegelaar, Kerkeland 6, is
deze week kort opgenomen geweest in het Tielse ziekenhuis. Zij is gelukkig
inmiddels weer thuis.
De heer W. Timmer, Kerkeland 4, is deze week voor nader onderzoek opgenomen in Ziekenhuis ‘De Gelderse Vallei’ te Ede. Het lukt hem helaas nog
niet erg om zijn gezondheid terug te krijgen. Nader onderzoek in Ede gaat
hem daar bij hopelijk helpen.
Laten we hen (en ook andere zieken) gedenken in onze gebeden.
Ons Kerkkoor
Ons kerkkoor ‘Looft den Heer’ zingt vandaag
in Vrijthof te Tiel. We wensen alle leden en ook de Vrijthofbewoners een
gezegende dienst toe.
Beroep
De Kerkenraad laat met grote vreugde weten
dat zij, op unanieme voordracht van de Beroepingscommissie, eveneens
unaniem voornemens is om aan de gemeente voor te stellen een beroep uit
te brengen op Ds. G. Schouten. Ds. Schouten is op dit moment predikant van
de Westwijk van de Hervormde Gemeente te Woerden.
Tijdens een gemeenteavond, die zal plaatsvinden op DV donderdag 20 december a.s., zullen de Kerkenraad en de Beroepingscommissie hun voorstel
nader toelichten, is er gelegenheid om nader kennis te maken met Ds.
Schouten en zijn vrouw en kunt u als lid van onze gemeente stemmen over
bovenvermeld voorstel. Deze gemeenteavond wordt gehouden in het Dorpshuis aan de Voorstraat en begint om 20.00 uur. Alle gemeenteleden hebben
inmiddels een uitnodiging voor deze avond ontvangen.
Agenda:
• Zondag 25 november
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Wya de Kam
– Diepeveen. Tweede Adventszondag. In deze dienst willen het Heilig
Avondmaal vieren.
Bloemendienst: Fia Sterrenburg. Oppassen: Jeanet van Dieden.
Om over na te denken
Een mens bepaalt in zijn hart wat hij wil doen,
maar de Here heeft het laatste woord.
Spreuken 16:9.

