PROTESTANTSE GEMEENTE LAREN - EEMNES
ONTMOETINGSKERK

kleur: paars

ORDE VAN DIENST 2 december 2018, de eerste zondag van Advent
Voorganger: Ds J.G. de Bruijn

Organist: Tjalling Roosjen
Pianist: Mirjam de Bruijn

Het koor verleent medewerking

VOORBEREIDING

Inleiding

Orgelspel

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Koor: Lied 433a

Zingen: RB 47: Gloria

Begroeting door de ouderling van dienst

Koor: Als op de dag van de oogst

Kijk eens aan, kijk eens aan
Steek het eerste kaarsje aan
Want wij wachten en wij dromen
Tot het kerstfeest weer zal komen
En de liefde overwint
Door het wonder van het kind

Lezing: Openbaring 8: 1- 4
Zingen: Lied 460: 1, 2 en 3, koor en allen
Lezing; Lucas 21: 25- 31
Zingen: Lied 460: 4, 5 en 6

Aansteken eerste adventskaars

Preek

Zingen: Kijk eens aan
Stilte
We gaan staan
Orgelspel
Zingen: Lied 433: 1 en 4
Koor: Lied 433a
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
We gaan zitten
Gebed op de drempel
Gebed voor de nood van de wereld
Koor: Kyrie
Zingen: : Lied 463: 1, 4 en 5

Koor: Ooit in schaduw van rozen
Zingen: Lied 439
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden:
- Voorbeden
- Stil gebed
- Onze Vader
Mededelingen door de ouderling van dienst
Collecten: 1. Diaconie
2. Plaatselijke kerk

DE SCHRIFT
Zingen: Lied 433: 1
V:
A:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

Gebed om de Geest
Zingen: Lied 895, koor en daarna allen

Zegen
Zingen: Lied 421
Allen: amen
Orgelspel

ZONDAGSBRIEF van 2 december 2018
KOMENDE KERKDIENSTEN
Zondag 9 december

10.00 uur

Zondag 16 december 10.00 uur

Ontmoetingskerk ds. J.G. de Bruijn
2e Advent – Heilig avondmaal
Ontmoetingskerk ds. J.G. de Bruijn
3e Advent

COLLECTEN
Diaconie: Kerstpakketten
Voor mensen die langdurig van een minimum moeten rondkomen is een feestelijk kerstpakket
een welkome aanvulling op hun dagelijks bestaan. Hartverwarmende reacties, veel ontroerde en
dankbare mensen. In vorige jaren is duidelijk geworden dat een dergelijke actie een lichtpuntje
kan zijn in de donkere decembermaand. De dankbaarheid voor deze gift is erg groot. Onze kerk
doet dit werk zowel in Laren als Eemnes waarbij wordt samengewerkt met de gemeenten en
andere kerken. In Eemnes bijvoorbeeld moeten zo’n 300 huishoudens rondkomen van minder
dan 120% van het minimumloon. In totaal maken meer dan 100 kinderen deel uit van deze
gezinnen. Het spreekt voor zich dat ook deze huishoudens graag met de kerst een extraatje
krijgen
De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk

BLOEMENGROET
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar:
Mw. van Mourik, Dhr. Doornveld
Wilt u iemand van binnen of van buiten de gemeente voordragen voor de bloemengroet, dan kan
dat bij Rieke Swaan, tel. 5389172, e-mail riekeswaan@hotmail.com

OVERIGE MEDEDELINGEN
*Winterse lunch en diner
Een zestal gemeenteleden heeft het initiatief genomen tot een sponsorlunch 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. Op het affiche in de hal
vindt u alle informatie.
Opgeven kan bij Paula van Hamond of Jan Dirk van Baaren:
telefoon 035 31 18 88 of 06 36 13 65 32, e-mail paulavanhamond@hotmail.com
*Voorbedenboek
Achter in de kerk ligt een voorbedenboek. U kunt hierin vóór aanvang van de dienst opschrijven
wat u bezig houdt.
Zo mogelijk zal hiervoor in de voorbeden aandacht worden gevraagd door de predikant.
.
*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.
*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.

