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NIEUWSBRIEF  

 

ZONDAG 06-12-2015 
 
 

KERK AAN DE HAVEN 
 

 

 

 

Voorganger :  Ds. Bert van der Linden 
Organist :  Joop de Zwart 
 

Naam en kleur van de zondag 
Tweede Advent vandaag, we raken op dreef. Sinterklaas is voorbij en we kunnen 
ons echt richten op het Kerstfeest. De kleur paars van voorbereiding en bezinning 
hangt van de liturgische tafel. In deze dienst noemen we de namen van de elf 
dopelingen van het afgelopen kerkelijk jaar: Leena, Lars, Tygo, Sophie, Pepijn, Niek, 
Tijs, David, Lana, Jilde en Sven. 

 
Thema van de dienst 
‘Ik geloof in Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria.’ Als er één onderdeel van 
de geloofbelijdenis vragen oproept, dan is het dit wel. ‘Wie is de natuurlijke vader 
van Jezus?’ ‘Maria kon toch niet zo maar in verwachting geraken?’ ‘Ik ben totaal niet 
gelovig, maar vroeger maakten ze ons deze "verhaaltjes" wel wijs op school.’ Het 
thema: ‘Een dubbele Jezus’. 1. Wie is de vader? 2. De mens Jezus 3. Jezus en God 
4. De maagdelijke geboorte 5. Een nieuwe schepping en 6. En wij dan…? 
 

LITURGIE 

Voorbereiding 
 Aanvangslied (staande): Psalm 89 : 1 en 9 
Aansteken van de 2e Adventskaars met versje door Jules: 
De tweede kaars gaat aan, het licht is niet meer klein. 
Lawaai hebben we uitgedaan, om stil voor God te zijn. 
 Kinderlied: Lied 454 :1, 2 en 3 
 Samenzang: Lied 838 : 1 en 3     
Schriftlezing: Jesaja 7 : 10 - 4 Het teken van Immanuel. Ria de Groot-den Toom 

10 De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 11 ‘Vraag om een teken van de HEER, uw God, 
hetzij uit de diepte van het dodenrijk  hetzij uit de hoge hemel.’ 12 Maar Achaz antwoordde: 
‘Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ 13 Toen antwoordde 
Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn 

God tergen? 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, 
zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel  noemen. 

 Samenzang: Lied 473 
Schriftlezing: Lucas 1 : 26 - 38 Aankondiging van de geboorte van Jezus.  
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling 
van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet 
Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn 
woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei 
tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je 
zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. 32 Hij zal een 
groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal 
hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over 
het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ 34 Maria vroeg aan 
de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man 
gehad.’ 35 De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van 
de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren 
wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 Luister, ook je familielid Elisabet is 
zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor 
onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets 
onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 

 Samenzang: Lied 739 : 1, 2 en 6 (met de voorzinggroep) 
 Samenzang: Lied 439 : 1, 2 en 3 
 Samenzang: Lied 416 : 1, 2 en 3 
 Slotlied (staande): Lied 442 
Collecten: 
1. Diaconie 
2. College van Kerkrentmeesters 
3. College van Kerkrentmeesters - Pastoraat 
 

DE MEELEVENDE GEMEENTE 

Om privacyredenen wordt de inhoud van deze rubriek niet op internet getoond. 
Mocht u prijs stellen op de inhoud van de gehele Nieuwsbrief, dan kunt u dat 
kenbaar maken door een bericht te sturen naar nieuwsbrief.kerk@gmail.com U 
krijgt dan, tot wederopzegging, elke zaterdag de Nieuwsbrief via e-mail 
toegestuurd. 
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AGENDA VAN DEZE WEEK 

Zo 06-12 17.00 Adventsvesper in de Gereformeerde Kerk De Brug 

Heistraat 4 te Sprang-Capelle 

Di 08-12 20.00 Minicursus de apocalyptiek. Di. 8 & 15 dec. De Haven 

Wo 09-12 19.30 Teamvergadering in De Haven 

  21.00 Vergadering van de Wijkkerkenraad in De Haven 

Vr 11-12 15.30 Oefenen Kinderkerstkoor op Juliana van Stolbergschool 
 
 

VARIA 

Doopgedachtenisdienst  
Aan het einde van de dienst zullen de ouders die een kind bij de oppas hebben 
worden gevraagd hun kleintje op te halen. Juist in deze doopgedachtenisdienst 
ontvangen we graag onze allerkleinste gemeenteleden, waaronder Matthew Tarpeh, 
tot slot even in ons midden. Juist voor hen is de zegen van God. Als de collecte 
begint is er gelegenheid om naar de Haven te gaan. De oppas weet ervan.  
 
Vandaag na de dienst: Kennismaking met baby Matthew 
Vandaag is er na afloop van de dienst, in De Haven gelegenheid om de pasgeboren 
zoon van ds. Hariët Tarpeh te bewonderen. De kleine Matthew zal aan u worden 
voorgesteld. U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie en 
traktatie met Matthew kennis te maken! 
 
Van de diaconie / Geef licht 
In de tijd voor Kerst, steken we iedere adventszondag een nieuwe kaars aan. Het 
wordt steeds lichter. In de aanloop naar Kerstmis zal u elke zondag bij de uitgang 
van de kerk een lichtje worden aangeboden. Licht om door te geven! 
Wij zijn daar vorige week mee gestart en ook vandaag en de volgende 
adventszondagen zult u een lichtje ontvangen. Deze actie mondt uit op de 
Kerstcollecte ‘Geef licht aan de kinderen in Moldavië’ op eerste Kerstdag. 
Voor meer informatie zie kerkblad ‘Kompas’ en www.kerkinactie.nl. 
 
Kerstkaars bij de uitgang van de kerk 
Bij de uitgang van de kerk treft u de Kerstkaars aan. Hierin kunt u een donatie doen 
voor het Advents- en Kerstproject van de Jeugdkerk om hen op deze manier 
financieel te ondersteunen. 
Oecumenische adventsvesper 
Zondag 6 december heeft de adventsvesper als thema: Op Gods manier. 

David is al gezalfd tot koning maar hij wil niet door het zwaard koning worden. 
Ook Maria en Elisabet zijn uitgekozen om op Gods manier een belangrijke rol in 
de geschiedenis te spelen. Gaat het bij ons ook om Gods manier? 
Voorgangers zijn: Anton van Diessen en Piet van Eersel. 
 
Boekentafel 
Toeleven naar Kerstmis met een boek. Op de adventszondagen 6, 13 en 20 
december, heeft de boekentafel in de kerk hun ‘kerst’ boeken voor jong en oud 
uitgestald. Komt u kijken? 
 
Secularisatie en het laatste Bijbelboek 
Mensen worden voortdurend bedreigd. Deze bedreigingen zijn universeel: in 
leven blijven; met elkaar omgaan; omgaan met lijden en dood. Ze veroorzaken 
chaos. De apocalyptiek verschaft een interpretatiekader voor de chaos, de 
bedreiging, het kwaad. In een minicursus van twee avonden bespreekt dr. Ebo 
Koerts met ons deze gedachten. Di 8 en 15 dec. Om 20.00 uur in ‘De Haven’. 
 
Kerstmiddag met broodmaaltijd voor de “ouderen” vanaf 65 jaar 
Op woensdag 16 december begint om 15.30 uur de Kerstmiddag voor ouderen 
in De Haven. Opgave is nog mogelijk tot 8 december bij: Jenny de Bie 0416-
312457, Corry de Jong 275759, of Gerda Brouwers 275680. 
 
Geef licht – ontvang licht op za. 19 december 
Onder het motto geef licht en ontvang licht is het de bedoeling om op 
zaterdagmiddag 19 december een missionair Kerstevent te organiseren. Om dit 
event goed te realiseren zijn vrijwilligers nodig voor de voorbereiding en voor de 
bemensing van de stand tijdens het evenement. Aanmelden als vrijwilliger of 
informatie opvragen kan bij Dirk-Jan Bierenbroodspot: 06-151 79 363 of 
d.bierenbroodspot@jop.nl 
 
Brei een engel voor Moldavië (als teken van hoop) 
De kinderen in Moldavië die in de kinderdagcentra wonen kunnen wel een teken 
van hoop gebruiken nu ze bezig zijn om te werken aan een nieuwe toekomst. 
‘Kerk in Actie’ vraagt uw hulp. Brei, naai of haak een engel voor deze kinderen. 
Schrijf een mooie, bemoedigende kerstboodschap en stuur de engel met de 
boodschap op naar Kerk in Actie (Kerk in Actie, t.a.v. Daniëlle van Drongelen, 
Antw.nr. 4056, 3500 VB in Utrecht) voor 30 januari. Er wordt dan gezorgd dat 
de engelen bij de kinderen terecht komen. Klik hier voor de patronen 
 
De Nieuwsbrief op internet: www.pgwaalwijk.nl met adressen om te reageren. 

http://www.pgwaalwijk.nl/

