Protestantse Gemeente Laren - Eemnes
Ontmoetingskerk

kleur paars

Orde van dienst voor zondag 16 december 2018
Voorganger: ds. J.G. de Bruijn  Organist: Tjalling Roosjen

VOORBEREIDING

Inleiding

Orgelspel

Lezing: Zefanja 3: 14- 20

Solo: Lied 433a

Zingen: Lied 448, allen en solo

Begroeting door de ouderling van dienst

Lezing: Lucas 3: 7- 18

Kijk eens aan, kijk eens aan
Steek het derde kaarsje aan
Want wij wachten en wij dromen
Dat het kerstfeest weer zal komen
Kleine vlammetjes van hoop
Wijzen naar het morgenrood

Zingen: Lied 456b: 1, 5, 6, 7 en 8

Het aansteken van de kaarsen
We gaan staan

Preek
Stilte
Orgelspel
Zingen: Lied 493, solo en allen

Zingen: Lied 466: 1, 2 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer
A.: Schepper van hemel en aarde
V.: Die trouw is en het werk van Zijn handen
niet loslaat

Gebeden:
- Voorbeden
Zuivere vlam van eeuwigheid
Verlicht ons, onze tijd
- Stil gebed
- Onze Vader

We gaan zitten
Drempelgebed en gebed voor de nood van de
wereld
Zingen: Lied 463: 1, 6, 7 en 8
DE SCHRIFT
V: De Heer zij met u
A: Ook met u zij de Heer

Mededelingen door de ouderling van dienst
Collecten: 1. Diaconie (z.o.z.)
2. Plaatselijke kerk
Zingen:
Slotlied: Lied 444
Zegen

Gebed om de Geest

Allen: amen

Zingen: Lied 681

Orgelspel

Zondagsbrief van 16 december
Komende Kerkdiensten
zondag
23 december
Ontmoetingskerk, 10.00 uur
ds. M. Snaterse
maandag
24 december
Ontmoetingskerk, 22.00 uur
ds. J.G. de Bruijn
dinsdag
25 december
Ontmoetingskerk, 10.00 uur
ds. J.G. de Bruijn
zondag
30 december
Ontmoetingskerk, 10.00 uur
gemeenteleden
maaandag 31 december
Johanneskerk, 19.30 uur
ds. J.G. de Bruijn
								
Diaconie collecte - Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. In Laren en Blaricum zijn er meer
mensen die onder de armoedegrens leven, zelfs meer dan het landelijk gemiddelde. Daarom is onlangs
ook een extra uitgiftepunt in Laren geopend. Nadat dit bekend werd, meldden zich meer mensen bij de
Voedselbank.
Dat betekent dus dat er ook in onze omgeving steeds meer mensen zijn die, na aftrek van de vaste lasten,
minder dan 215 (voor een alleenstaande) euro per maand te besteden hebben. Rondkomen met zo weinig
geld per maand voor voedsel en kleding is heel moeilijk. Aan andere zaken kom je met dit besteedbare
inkomen natuurlijk helemaal niet toe. De Voedselbank steunt deze mensen in nood door hen gedurende drie
maanden één keer per week kosteloos een voedselpakket ter beschikking te stellen ter aanvulling
Bloemengroet
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar:
mevrouw van Baaren-Klaver en mevrouw Mulder-Olyve.
Wilt u een van de bloemstukken bezorgen, geef dat dan s.v.p. na de dienst door aan de diaken van dienst.
Wilt u iemand van binnen of van buiten de gemeente voordragen voor de bloemengroet, dan kan dat bij Rieke
Swaan, tel. 538 91 72, e-mail riekeswaan@hotmail.com
Kerkomroep
De kerkdiensten uit zowel de Ontmoetingskerk als de Johanneskerk zijn te beluisteren via kerkomroep.nl. De
diensten kunnen ‘live’ of achteraf worden beluisterd. Zo kunnen mensen die niet in de kerk aanwezig kunnen
zijn, toch betrokken blijven bij onze gemeenschap.
Winterse lunch en diner
Een zestal gemeenteleden heeft het initiatief genomen tot een sponsor lunch en diner op zaterdag 19 januari.
In een feestelijk aangeklede bovenzaal van de Ontmoetingskerk kan men genieten van een heerlijke lunch of
diner.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de Voedselbank en PAX kinderhulp Eemnes.
Opgeven kan vanaf heden bij Paula van Hamond of Jan Dirk van Baaren:
telefoon 035 531 18 88 of 06 36 13 65 32, e-mail paulavanhamond@hotmail.com
Op het affiche in de hal vindt u alle informatie, ook liggen er achterin de kerk inschrijflijsten.
Amnesty International
Schrijfactie Iran: 7 jaar cel voor doodstrafactiviste.
De 30-jarige Atena Daemi verzet zich tegen de doodstraf, zoals steeds meer mensen in Iran. Ze zit nu een
gevangenisstraf van 7 jaar uit vanwege haar kritiek.
Schrijfactie Venezuela: opgepakt voor jongerenwerk.
Geraldine Chacon werd in februari van dit jaar opgepakt omdat ze jongeren uit arme delen van Venezuela
wees op hun rechten. Ze is nu voorwaardelijk vrij, maar kan elk moment weer worden opgepakt. Geraldine is
nog maar 24 jaar, maar al 10 jaar activist. Ze zette voor Amnesty Venezuela een jongerennetwerk op en was
onderdirecteur van een stichting die jongeren in arme wijken betere kansen probeert te geven.
Korrie de Jong zal na afloop van de dienst de brieven uitdelen.
Gesprek
Wie graag een gesprek met ds. de Bruijn wil hebben kan een afspraak met hem maken.
Telefoon 035-8873301 of e-mail: j.g.debruijn@ziggo.nl.

