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NIEUWSBRIEF  
 

ZONDAG 13-12-2015 
 

KERK AAN DE HAVEN 
 

 

 

Voorganger : Ds. W.P. van der Aa 
Organist : Nico Olie 
Met medewerking van de Zanggroep o.l.v. Corine Vreeken 
 

Naam en kleur van de zondag 
De derde zondag van advent heet Gaudete, Latijn voor „Verheugt u‟.  
Het is ontleend aan Filippenzen 4: 4 waar Paulus schrijft: „Verheugt u altijd in de 
Heer. Ik zeg het opnieuw: verheugt u.’ De kleur is paars. Sommigen mengen dat 
vanwege de vreugde met wit. Dat levert roze op. 
 

Thema van de dienst: Totaliter aliter, totaal anders! 
 

LITURGIE 

  Zanggroep: L 598 
     Welkom en stil gebed 
     3e Advent: Aansteken van de 3e kaars met versje door Iris: 
                De derde kaars brandt al, alsof hij zachtjes zegt: 
          „Geloof maar in wat komen zal, en ga met God op weg.‟ 
  Intochtslied: Ps 33: 1 en 8 (staande) 
     Bemoediging en groet (staande) 
  Samenzang: L 444 
     Gebed van toenadering en ontferming 
  Zanggroep: L 311 en 443 
     Moment met de kinderen: „Hoe laat is het?‟ 
     Dienst van het woord 
     Gebed 
     Schriftlezing (1): Jesaja 65: 17 – 25 gelezen door Wouda van Diest. 

17
 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was 

raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18

 Er zal alleen 
maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in 
een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde.

 19
 Dan zal ik over 

Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag 
wordt daar nog gehoord.

 20
 Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele 

dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas 

sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
21

 Zij 
zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de 
opbrengst eten. 

22
 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten 

zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een 
boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. 
23

 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een 
verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de 
HEER is gezegend. 

 24
 Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen 

verhoren terwijl ze nog spreken.
 25

 Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw 
en een rund eten beide stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet 
kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

  Samenzang: L 451: 1 en 2 
     Schriftlezing (2): Openbaring 21: 1 – 8   
    Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
     21

1
 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de  

     eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 
2
 Toen zag ik de heilige stad, 

     het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een 
     bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 

3
 Ik hoorde  

     een luide stem vanaf de troon, die uitriep: „Gods woonplaats is onder de mensen,  
     hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen  
     zijn. 

4
 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen  

     rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.‟ 
     

5
 Hij die op de troon zat zei: „Alles maak ik nieuw!‟ – Ik hoorde zeggen: „Schrijf het  

     op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.‟ – 
6
 Toen zei hij tegen  

     mij: „Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie  
     dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 

7
 Wie  

     overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.  
     

8
 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten  

     met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen  
     die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel,  
     dat is de tweede dood.‟ 
  Samenzang: L 451: 3, 4 en 5 
     Verkondiging  
     Meditatief orgelspel 
  Samenzang: L 756: 1, 2, 4, 6 en 8 
     Zanggroep: L 462 en 845 
     De kinderen komen terug in de kerk 

Dienst van het delen 
     Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, afsluiting met het samen bidden     
     van het Onze Vader) 
     Collecten: 1: Diaconie 2: CvK 3: CvK 
  Slotlied: L 769: 5 en 6 (staande) 
     Heenzending, zegen en gezongen beaming 
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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. 

 
AGENDA VAN DEZE WEEK 

Zo  13-12   17.00   Derde Adventsvesper, Geref. Kerk De Brug, Sprang-Capelle 
Ma 14-12   18.00   „Vriendschapsmaaltijd‟ in „De Haven‟  
Di   15-12   20.00   Minicursus Secularisatie en het laatste Bijbelboek, „De Haven‟ 
       Zie Kompas blz 27. 
Wo 16-12   15.30  „Kerstmiddag Ouderen‟ in „De Haven‟ 
Vrij 18-12               Missionair kerstevent „Geef licht‟ 
 

Varia 

Kerstkaars bij de uitgang van de kerk:Bij de uitgang van de kerk treft u de Kerst-
kaars aan. Hierin kunt u een donatie doen voor het Advents- en Kerstproject van de 
Jeugdkerk om hen op deze manier financieel te ondersteunen. 
 

KerstKompas:Achterin de kerk liggen deze zondag stapeltjes Kompassen. Is er 
een stapeltje bij met adressen bij u in de straat of buurt, wilt u ons kleurige kerkblad 
dan van de week bezorgen? Een aantal gemeenteleden is niet geabonneerd op 
Kompas. Ze mogen dit kerstnummer als kerstgroet van ons allemaal echter niet 
missen. Doet u mee!? 
 

Notulist gevraagd!: Met ingang van heden zoekt de wijkkerkenraad een notulist. 
Wilt u uw schrijfvaardigheid inzetten voor de opbouw van de kerk, neem dan contact 
op met de scriba, Ria de Groot – den Toom, scribakerkaandehaven@gmail.com. 
 

Ouderling Communicatie :Communicatie gaat in de toekomst een steeds grotere 
rol spelen binnen onze Protestantse Gemeente. De Algemene Kerkenraad heeft 
daarom besloten een ouderling Communicatie te benoemen. Deze ouderling, die 
boventallig lid zal zijn van de AK, heeft een verbindende functie tussen de 
verschillende deelgebieden van de communicatie binnen onze gemeente.  
Van de betreffende ouderling wordt verwacht dat hij/zij bekend is met het 
communicatieveld, waaronder de sociale media. 
Wanneer u zich aangesproken voelt laat dat dan even weten. Ook wordt aan de 
gemeente gevraagd, namen te noemen van mensen die men geschikt acht voor dit 
ambt. Namen kunt u tot 24 december doorgeven aan de scriba van de Algemene 
Kerkenraad, Postbus 418, 5140 AK Waalwijk of e-mail: rjopmeer@gmail.com 
Een profielschets kan worden opgevraagd bij de scriba. 
 

Adventsvesper: Met het thema 'Blijf geloven' houdt de Raad van Kerken deze 
zondag de derde Oecumenische Adventsvesper. Voorgangers zijn de heer Huub 
van der Linden en ds. Otto Grevink. De vesper wordt gehouden in de 
Gereformeerde Kerk De Brug, Heistraat 4, Sprang-Capelle, om 17.00 uur. Zie 
www.pgwaalwijk.nl/adventsvesper-3 
 

Morgen, 14 december is het dan zover. De gezamenlijke diaconie organiseert voor 
het tweede jaar een ‘Vriendschapsmaaltijd in Winterse sferen’ voor burgers uit 
Waalwijk die een Paswijzer ontvangen. We verwachten morgen bijna 80 deelnemers 
in ontmoetingscentrum “De Haven”. Er was veel belangstelling onder onze 
gemeenteleden om te helpen!. Een ongekende luxe voor de werkgroep. Het is fijn 
om te zien dat we met zoveel gemeenteleden uit beide wijkgemeenten gezamenlijk 
dit mooie initiatief kunnen ondersteunen en tot stand kunnen brengen.  
Kent Hij jou? 
Ja, Hij kent iedereen! 
Hij ziet ons leven aan 
en zegt “Wie iets voor een ander doet 
heeft dat ook voor Mij gedaan”. 
Namens de voorbereidende werkgroep: Geert, Ineke, Leander, Marijke, Tonny en 
Corine 
 

Doe je als vrijwilliger mee aan een missionair kerstevent Geef Licht? 
Let op: Het tijdstip is verschoven van zaterdagmiddag naar vrijdagavond.  
Geef licht – ontvang licht. Onder dat motto is het de bedoeling om tijdens de 
koopavond van vrijdag 18 december een missionair Kerstevent te organiseren. Om 
dit event goed te realiseren zijn vrijwilligers nodig voor hand- en spandiensten en 
voor de bemensing van de stand tijdens het evenement. Op de website staat meer 
informatie over de inhoud van de taken. Aanmelden als vrijwilliger of voor meer 
informatie kunt u terecht bij Dirk-Jan Bierenbroodspot: 06-151 79 363 of 
d.bierenbroodspot@jop.nl. Zie ook www.pgwaalwijk.nl/kerstevent2015 
 

Diaken en dominee in gesprek over 'Pray for Paris':Lees meer op 
www.pgwaalwijk.nl/omroepbrabantoverparijs 
 

WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST? 

Voorganger:  
Ds. W.P. van der Aa 
 06 - 53358814 
 w.p.vanderaa@wvoranje.nl 

Contactpersoon: 
Gijs Maas 
 0416 - 785421 
 maasgijs@hotmail.com 

 


