Protestantse Gemeente Laren - Eemnes
Zondag 9 decemb er 2018
Voorganger: Ds. J.G. de Bruijn			

Organist: Frits Heil

							

ORDE VAN DIENST VOOR DE 2e ZONDAG VAN ADVENT
Zingen: 		L 437 allen 1, solo 2, allen 3, solo 4,
					
allen 5 en 6
				 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer

VOORBEREIDING
Orgelspel
Zingen: 		L 331, solo en allen
					
Roep onze namen

Lezing: 		Lucas 3: 1- 6
Zingen: 		L 338f, solo en allen
					
Halleluja

Begroeting door de ouderling van dienst
Kind:				Kijk eens aan, kijk eens aan
					Steek het tweede kaarsje aan
					Want wij wachten en wij dromen
					Dat het kerstfeest weer zal komen
					Samen bidden wij tot God
					Of de wereld lichter wordt

Preek

Aansteken tweede adventskaars

GEBEDEN, GAVEN EN AVONDMAAL

Stilte
Orgelspel
Zingen: 		L 126a
				 Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap

Zingen: 		Kijk eens aan……

Mededelingen door de ouderling van dienst

We gaan staan

Collecten: 1. VluchtelingenWerk Nederland (z.o.z.)
					2. Het Pastoraat

Zingen: 		L 439: 1 en 2
					Verwacht de komst des Heren
		 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
Zingen: 		L 466: 1, 2 en 4
					O wijsheid, daal als vruchtbare taal

DE SCHRIFT
		 V. 			De heer zij met u
		 A. 			Ook met u zij de Heer
Gebed om de Geest

Zingen: 		L 451: 4
					
Richt aan de vreugdedis voor al de dagen
Gebeden:
					
- Voorbeden
					
- Tafelgebed
					
- Gedachtenis
					
- Onze Vader
					
- Vredeswens
					
- Uitdeling
Tijdens de uitdeling zingen we:
L 444 			Nu daagt het in het oosten,
L 435: 1 		Hef op uw hoofden, poorten wijd,
L 442 			Op u mijn Heiland, blijf ik hopen,
L 513 			God heeft het eerste woord.

Inleiding

Slotlied: 		L 601: 2
				 Licht, van mijn stad de stedehouder

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Zegen

Zingen: 		RB 47, Gloria

Allen: 			amen

Lezing: 		Openbaring 10

Orgelspel
Zondagsbrief z.o.z.

K OMENDE KERKDIENSTEN:
			

ZONDAGSBRIEF

Zondag 16 december 10:00 uur in de Ontmoetingskerk, Ds. J.G. de Bruijn
			Zondag 23 december 10:00 uur in de Ontmoetingskerk, Ds. M. Snaterse
			Maandag 24 december 21.30 uur in de Ontmoetingskerk, Ds. J.G. de Bruijn Kerstnachtdienst – koor

		

C OLLECTEN:
			
Mensen die moeten vluchten voor hun leven en in Nederland aankomen, staan er meestal
alleen voor. De ondersteuning die VluchtelingenWerk biedt, is dan ook hard nodig.
VluchtelingenWerk biedt juridische begeleiding tijdens hun asielprocedure en helpt hen
bij het opbouwen van een nieuw bestaan.
Tweede collecte is voor het pastoraat.

			
BLOEMENGROET:
Vandaag gaan de bloemen uit de kerk als gebaar van verbondenheid naar de heer en mevrouw Briër
en mevrouw Schep. 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. 035 - 538 91 72, e-mail: riekeswaan@hotmail.com

V OORBEDENBOEK:
			
Achterin 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 een gesprek wil hebben met Ds. De Bruijn kan een afspraak met hem maken: tel.: 035 - 887 33 01,
of e-mail: j.g.debruijn@ziggo.nl

U ITNODIGING KERSTMIDDAG SENIOREN 76+:
			
De kerstviering voor de 76+ groep vindt plaats op dinsdagmiddag 18 december van
16.30 – 19.00 uur. Leden van het kerstcomité en Ds. De Bruijn bereiden een viering voor,
die afgesloten wordt met een eenvoudige broodmaaltijd. Naast de viering is er ook
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Wanneer u geen uitnodiging hebt
ontvangen en toch onze middag bij wilt wonen, dan is dat mogelijk. Neem dan contact op
Betty van Dillen, tel. 035 - 538 11 61. Op zaterdagmorgen 15 december zullen de
kerstattenties rondgebracht worden aan gemeenteleden van 76+.

		HERDERSTOCHT EEMNES ZATERDAG 22 DECEMBER 2018:
Op zaterdagavond voor Kerst waan je je in Eemnes even in Bethlehem, de plaats van
het eeuwenoude kerstverhaal. Op deze avond is voor jong en oud een mooie sfeervolle
route uitgezet langs diverse plekken en taferelen.
De herderstocht wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd door de gezamenlijke
kerken: Evangelische Gemeente Eemnes, Hervormde Gemeente Eemnes, R.K. Nicolaas
Parochie en Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. Vorig jaar liepen er ongeveer 700 mensen mee met de sfeervolle
herderstocht door Eemnes.
Het thema is dit jaar (G)een stille nacht. De herderstocht duurt ongeveer anderhalf uur. Wie mee wil lopen kan vanaf medio
december voor € 2,- bij Primera in Eemnes een kaartje kopen. Kinderen tot 4 jaar lopen gratis mee. Kinderen krijgen een
bouwplaat mee voor een lantaarn.
Een groep uit onze kerk kan gezamenlijk meelopen. Annelies Verhoef is de ‘herder’ van deze groep. Er wordt verzameld om
16.30 uur in De Wel in Eemnes, vertrokken wordt er om 16.40 uur. Vanaf deze zondag ligt er een lijst in de kerk waarop u
zich kunt aanmelden voor deze groep.

O LIEBOLLENACTIE T.B.V. JOHANNESKERK 500 JAAR :
			
U kunt uw oliebollen bij de uitgang van de kerk tot en met 23 december bestellen bij Co Swaan.
Telefonisch of per e-mail kan het tot die datum ook nog, tel.: 035 - 538 91 72, e-mail: coswaan@hotmail.com
Uw bestelling wordt bezorgd op 31 december 2018.
Deze oliebollenactie gaat i.s.m. PAX KINDERHULP - EEMNES en dient als fondswerving voor het
vieren van 500 jaar Johanneskerk in 2021

