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ZONDAGSBRIEF – 1E KERSTDAG-25 DECEMBER 2020
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

AANVANG 10.00 UUR

Bloemschikking.
Het Goede leven. Bloeien in Gods Licht.
Kerst 25 december 2020
Johannes spreekt over een nieuw begin:
"In het begin was het woord en het woord
was
bij God en het woord was God". Met de
geboorte
van het kerstkind is er een nieuw begin dat
met
kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat
symbool
voor het nieuwe begin.

In deze dienst op 1e Kerstdag wordt niet
gezongen. De dienst is ook online te
volgen. Zie de instructie die het
beamerteam heeft opgesteld.
Voorganger : Mevr. Ds. L.M. Bloklander ,
Waalwijk
Organist
: Gerard Boersma (voor de
laatste keer)
Lector
: Martha de Bont- Dank
Project ‘Het Beste Nieuws’
Kerst 25 december 2020
Thema: ‘Wat een geschenk!’
Lezing: Lukas 2:1-20
Wereldnieuws
Vandaag is het
Kerstfeest en lezen we
het
verhaal van de
geboorte van Jezus.
Hij wordt
geboren in een stal en krijgt meteen al veel
bezoek.

Orgelspel
Voor de dienst: O kom, o kom Immanuel;
Lied van eenheid
https://www.youtube.com/watch?v=8K1caO2ztg&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R3ZCACXvj_-OygUW2_QUjuu2JxHMFdzIMSqorwpzZ4RSMieMWH4vsywHo&ab_chan
nel=EO
Orgelspel.
Welkom en mededelingen, uitleg
bloemschikking en adventskaarsen
aansteken
gedicht bij kaarsen aansteken:
lied 509-door de lector voorgelezen
Aanvangslied Komt, verwondert u hier,
mensen LB 478 1 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=gaBm
XdWxsAQ&ab_channel=NederlandZingt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact :
Kopij inleveren tot vrijdag 17.00 uur
Henk Hoogendoorn tel. 273413
via e-mail zondagsbrief@pkndebrug.nl
of Matty Zoutewelle tel. 274119

Bemoediging en groet
Gebed
Lied Eer zij God in onze dagen, LB 487
https://www.youtube.com/watch?v=9AJSc
_phcAA&ab_channel=NederlandZingt
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment Kerstafsluiting van het
project met als thema ‘Wereldnieuws’ via
de beamer
Schriftlezing; Lukas 2, 1-20
Orgelspel
Overweging;
Pianospel J.S. Bach Schäfe können
sicher weiden
Dankgebed; voorbeden, stil gebed, Onze
Vader (niet gezamenlijk)
Uitleg collecte ;
Slotlied: Hoor, de engelen zingen de eer
LB 481
https://www.youtube.com/watch?v=jCv3oz
-HbzY&ab_channel=Sela
Zegen
Ere zij God
https://www.youtube.com/watch?v=ZMtko
Wo45ME&ab_channel=Sela
Orgelspel
Collecten:
1e Kia – Kinderen in de Knel
2e Kerk
Vandaag Eerste Kerstdag staat de collecte
in het teken van de KIA-actie "Kinderen in
de Knel" met name voor
de vluchtelingenkinderen in
Griekenland.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te
weinig eten. Zo wachten duizenden bange
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen
op de winter die komt. Ze zijn hier, soms
helemaal alleen, aangekomen vanuit het
Midden-Oosten , Azië en Afrika, op zoek
naar warmte en veiligheid. Is dit de plek
waar ze eindigen? Met Kerst komen we
voor hen in actie.
Juist met advent leven we toe naar een
nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf
een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht

in het donker, en dat geven wij door.
Kerken staan op omdat ze geloven in een
beter leven voor kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen. We helpen de
kinderen met voedsel, kleding en onderwijs
en we proberen hen op een betere plek te
krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef
licht aan vluchtelingenkinderen in
Griekenland!
U kunt uw gave overmaken op
het rekeningnummer van de ZWO met
vermelding van vluchtelingenkinderen
Griekenland
De collecteschaal in de kerk wordt gedeeld
met de collecte voor onze eigen kerk
Berichten voor de gemeente
Voorbeden
Voor de dienst kunt u mij voorbeden
doorgeven door mij te bellen (0416
273413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Pastoraat
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of
behoefte aan contact kunt u dat aan mij
doorgeven. Graag met uw telefoonnummer
voor het geval we dat niet kennen. Dan kan
het worden doorgegeven aan uw
contactpersoon.
De diensten in de komende weken
Van 27 december t/m 17 januari kunt u de
dienst alleen online volgen.
Zie de instructie die het beamerteam heeft
opgesteld.
Henk Hoogendoorn

