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NIEUWSBRIEF  

 

ZONDAG 27-12-2015 
 
 

AMBROSIUSKERK 
 

 

 

 

Voorgangers : Dirk-Jan Bierenbroodspot en ds. Otto Grevink 
Organist : Bert Versteeg 
 

Restjeskerst 
Dit jaar hebben we een derde Kerstdag. De zondag na Kerst. Het is een soort toetje, 
maar is het mosterd na de maaltijd of de kers op de taart? Het is in elk geval zo’n 
dag om alle restjes van Kerst op te maken. Als we dat met elkaar doen is 
Restjeskerst misschien wel leuker dan Kerst zelf. Het is nagenieten in een 
ongedwongen sfeer. Geen uren in de keuken, glad gestreken damast en - hoe 
gezellig ook - visite. Het werkt heel simpel: Er zijn restjes zoals een halve kerststol, 
een aangebroken pak kerstkransjes of het restant van dat overheerlijke toetje.  
We verzamelen ze in de ontmoetingsruimte. De kerk zorgt voor koffie, thee en 
slagroom. De gezelligheid komt vanzelf met de restjes mee! 
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom en aankondiging intochtslied (door ouderling; geeft daarna hand aan de 
voorganger) 
 

Meditatieve muziek 
 Intochtslied (staande): L 513: 1, 2 

Bemoediging en groet (hierna gaat de gemeente zitten) 
 
 Samenzang: L 494 
 

Litaniegebed 
Tien Geboden (Groeibijbel) 

 Samenzang: psalm 147: 1, 5, 7 
 
DE SCHRIFTEN 
 

Gebed van de zondag 

 
 

Gesprekje met de kinderen rondom het Adventsproject, waarna ze naar de 
kindernevendienst gaan (door de leiding) 
 
Lezing Nieuwe Testament: Lucas 2: 22-40 
 

Toewijding van Jezus in de tempel 
22

 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van 
Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om 
hem aan de Heer aan te bieden, 

23
 zoals is voorgeschreven in de wet van de 

Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 
24

 Ook 
wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel 
tortelduiven of twee jonge gewone duiven. 
25

 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een 
rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël 
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 

26
 Het was 

hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij 
de messias van de Heer zou hebben gezien. 

27
 Gedreven door de Geest 

kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar 
binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 
28

 nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 
29

 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 
zoals u hebt beloofd. 
30

 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
31

 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
32

 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 
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33
 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 

34
 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in 

Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn 
dat betwist wordt, 

35
 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal 

de gezindheid van velen aan het licht komen.’ 
36

 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. 
Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar 
man geleefd, 

37
 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de 

tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 
38

 Op dat 
moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met 
allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 
39

 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze 
terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 

40
 Het kind groeide op, werd 

sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 
 
 Samenzang: L 158a: 1, 2, 3 

Overweging 
Meditatieve muziek 

 Samenzang: L 512: 1, 4, 5 
 
De kinderen komen terug uit hun nevendienst en nemen het voorbedenboek 
mee. 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 

Collecten – eventueel afgekondigd door de diaken 
 
Gebeden – eventueel voorafgegaan door afkondigingen door de 
ouderling/predikant 

 
Dankgebed over de gaven 
Voorbeden en stil gebed, telkens na ‘zo bidden wij u allen tezamen’ afgesloten 
met: 

 
Onze Vader 

 
 Slotlied (staande): L 513: 3, 4 
 

Wegzending en zegen (3x gezongen amen) 

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 
 

do 31-12 19.30 Jaarwisselingdienst PG Waalwijk in de Kerk aan de Haven 

Voorgangers: Dirk-Jan Bierenbroodspot en ds. Bert van der 
Linden 
 

zo 03-01 10.00 

10.00 

AM: eredienst met ds. Otto Grevink; avondmaal 

HA: eredienst met ds. Bert van der Linden; avondmaal; 
koffiedrinken na de dienst 

 
 

VARIA 

 

Jaarwisselingdienst: ‘Tijd van oorlog, tijd van vrede’ (Prediker)  
 

Er ligt een jaar achter ons van 
groeiende onveiligheid.  
Het voelt aan alsof de 
wereldorde wankelt.  
In een korte jaarwisselingdienst 
zetten we de stap naar het 
nieuwe jaar in het vertrouwen, 
dat de tijden in de hand van 
God zijn.  
Maaike van Wijk, medewerkster  
van Vluchtelingenwerk  

Waalwijk spreekt de jaarwisselingtoespraak uit.  
De jonge harpiste Doortje Koldewey zorgt voor de muzikale omlijsting.  
Hartelijk welkom!  
 
De Jaarwisselingdienst van donderdag 31 december aanstaande vindt, anders 
dan in voorgaande jaren, plaats in de Kerk aan de Haven! 
Aanvang: 19.30 uur  
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Voorgangers: Dirk-Jan Bierenbroodspot en ds. Bert van der Linden 
 
 

WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST? 
 

Voorganger:  
 

Ds. Otto Grevink 
 0416 - 34 99 52 
  dsottogrevink@pgwaalwijk.nl 
www.ottogrevink.nl 
 

 

Contactpersonen: 
 

 erediensten@kerkinwaalwijk.nl 
 
Gijs Maas 
 0416-785421 
 maasgijs@hotmail.com 

Nieuw in de Kerk aan de Haven en/of de Ambrosiuskerk? 
Hartelijk welkom!  
We maken graag nader kennis met onze nieuwe leden.  
Schrijf uw/jouw gegevens op een briefje (naam, adres, telefoon en e-mail) en stop 
deze in de collectezak. Dan nemen wij contact op.  
Natuurlijk zijn wij ook per e-mail bereikbaar: scriba.kerkaandehaven@pgwaalwijk.nl 
of scriba.ambrosiuskerk@pgwaalwijk.nl 
 
De Nieuwsbrief op internet: www.pgwaalwijk.nl 


