PROTESTANTSE GEMEENTE LAREN - EEMNES
ONTMOETINGSKERK
ORDE VAN DIENST
23 december 2018, de vierde zondag van Advent
Voorganger: ds. Martin Snaterse, Houten

Organist: Frits Heil

VOORBEREIDING
Orgelspel

Inleiding

Begroeting door de ouderling van dienst

Lezing: Micha 5, 1-4a

Kind: Kijk eens aan, kijk eens aan,
steek het vierde kaarsje aan,
want wij wachten en wij dromen
dat het kerstfeest weer zal komen.
Langs de zon en langs de maan
is de ster al scheep gegaan.

Zingen: Lied 498:1, 2, 3
Bethlehem, o uitverkoren

Aansteken van de vier adventskaarsen
Zingen: Kijk eens aan - couplet 4a en 4b
We gaan staan
Zingen: Lied 441:1
Hoe zal ik U ontvangen
Stilte
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

Lezing: Lucas 1:39-456
Zingen: Lied 157a:1, 2, 3
Mijn ziel maakt groot de Heer
Preek
Stilte - Orgelspel
Zingen: Lied 473
Er is een roos ontloken
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden:
- Voorbeden
- Zingen: Lied 333
Kom, Geest van God,
- Stil gebed
- Onze Vader
Mededelingen door de ouderling van dienst

Drempelgebed
Gebed voor de nood van de wereld

Collecten:

Zingen: Lied 657:4
Ons lied wordt steeds gedragen

We gaan staan

DE SCHRIFT

Slotlied: Lied 506:1, 4
Wij trekken in een lange stoet

V: De Heer zij met u
A: Ook met u zij de Heer
Gebed om de Geest

V: Zegen
A: Amen
Orgelspel

1. Diaconie (zie zondagsbrief)
2. Plaatselijke kerk

Zondagsbrief van 23 december
KOMENDE KERKDIENSTEN
Maandag
Dinsdag
Zondag
Maandag
Zondag

24 december
25 december
30 december
31 december
6 januari

Kerstnacht
Kerst
Oudejaar
Nieuwjaar

Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Johanneskerk
Ontmoetingskerk

22.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

ds. J.G. de Bruijn
ds. J.G. de Bruijn
gemeenteleden
ds. J.G. de Bruijn
ds. J.G. de Bruijn

COLLECTE DIACONIE: Solidaridad
Een toekomst als cacaoboer? Dat zien veel Ghanese jongeren niet zitten. Zij trekken naar
de steden, waar vaak werkloosheid en een onwaardig bestaan op hen wacht. Het platteland
loopt leeg en de cacao productie neemt verder af.
Solidaridad en haar partners veranderen deze uitzichtloze situatie met het MASOprogramma in een geweldige kans voor Ghana’s volgende generatie. Het doel van het
programma: de volgende generatie cacaoboeren weer enthousiast maken voor het vak. Ze
leren meer cacao te produceren op een milieuvriendelijke manier
BLOEMENGROET
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar mevrouw de Wit
en Daniëlle Grasmeijer.
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 op internet zowel
'live’ als 'achteraf' te beluisteren via kerkomroep.nl. Zo kunnen mensen die niet in de kerk
aanwezig kunnen zijn, toch betrokken blijven bij onze gemeenschap.
NB: Op 9 en 16 december was er een storing in de computers van de Kerkomroep. Veel
kerken zijn daardoor getroffen, waaronder ook de Ontmoetingskerk. Kerkomroep biedt zijn
excuses aan en zegt dat er nu weer 'live' en 'achteraf' geluisterd kan worden.
OLIEBOLLENACTIE 2018 t.b.v. Johanneskerk 500 jaar - bezorging 31 december
U kunt uw oliebollen bij de uitgang van de kerk t/m vandaag 23 december bestellen bij Co
Swaan. Telefonisch kan het tot die datum ook nog: 035-538 91 72
Uw bestelling wordt bezorgd op 31 december.
Deze oliebollenactie gaat i.s.m. PAX KINDERHULP - EEMNES
en dient als fondswerving voor het vieren van 500 jaar Johanneskerk in 2021.
WINTERSE LUNCH EN DINER op zaterdag 19 januari
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.
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.

