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Zondag 17 december
Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel “Weerklank” en uit de oude berijming.
De bundels “Weerklank” liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.
Bij de diensten
Zondag 17 december, de derde zondag van Advent gaat ds.G. van Velzen uit De Lier in de morgendienst voor en
de avonddienst is een driewijkendienst in de Groote Kerk. Een zg. “Lessons and Carolsdienst”. Bijbellezingen en
liederen wisselen elkaar af en vertellen het Kerstevangelie. Ds. G. van Dijk is de voorganger en het Kamerkoor
“Cantabile” onder leiding van Mirjam Warnas verleent medewerking en Jaap Kroonenburg bespeelt het orgel.
Van harte aanbevolen.
Agenda
Woensdag 20 december: 14.30 uur: Kerstfeestviering met senioren in de Schans.
Zieken
Omdat ik zelf in de lappenmand zit, ben ik niet helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen aan het
ziekenfront. Vorige week is Kees van Bloois, Weverskade 68, 3147 PA, opgenomen in het Vlietland ziekenhuis.
Al wekenlang had Kees heel weinig lucht en hopelijk kan een opname en behandeling in het ziekenhuis, daar
verandering in brengen. Dragen we alle zieken en zij die herstellende zijn op aan de troon van God?
Vanuit de gemeente
Mevrouw C.A.van Es, Constantijn Huygensstraat 8, 3141 TA, was na een val in het ziekenhuis terecht gekomen
en is daarna opgenomen in het Marnixcentrum, afdeling CPH kamer 3; de heer C.W.Grinwis,
H.Schoonbroodstraat 12, 3144 RD, heeft gelukkig goede uitslagen van de onderzoeken gekregen en is daar
dankbaar voor; de heer C. Booster, Dennendal 68, 3142 AC, heeft 12 december de 3e chemokuur gehad;
mevrouw J.van Bemmel-Buijs, A.Brouwerstraat 102, 3141 JC, kan al een tijd niet meer naar de kerk vanwege
problemen met haar knie. Heeft een injectie gehad en hoort in maart 2018 of zij een nieuwe knie krijgt of niet.
Verder denken we ook aan Henk Verveen, Staverenhoeve 32, 3137 GN Vlaardingen, en Koen en Yvonne
Bokhorst, Mimosastraat 70, 3142NH. Mevrouw E.Linschoten van Dijk, is verhuisd van Ververij 101 naar De
Vloot 74, 3144 PC.
Overleden
Op 6 december 2017 is in de leeftijd van 90 jaar overleden mevrouw Anna Oosterlee. Zij werd in 1983 kandidaat
gesteld in de Nederlandse Hervormde Kerk. Zij diende vanaf 6 mei 1984 de gemeenten van Oudelande en
Ellewoutsdijk. Per 1 mei 1989 werd zij eervol ontheven uit de dienst met behoud van bevoegdheden
emerituspredikant. Jarenlang was zij bejaardenpastor voor alle bewoners van De Vloot. De rouwdienst was op
vrijdag 15 december in de kerk van ’t Woudt, waarna de begrafenis in besloten kring heeft plaatsgevonden. Wij
denken aan haar broers, zussen en verdere familie.
Uit de pastorie
Zondagmorgen een uur voor de dienst zou beginnen schoot het mij opeens in de rug. De avond er voor voelde ik
al dat er iets niets goed zat, maar zondagmorgen ging het helemaal mis. Ik kon met de beste wil van de wereld
geen dienst doen. Gelukkig heeft ouderling Evert Vruggink mijn preek gelezen en dat heeft hij prima gedaan.
Allerlei onderzoeken hebben deze week uitgewezen, dat ik last van heb a-specifieke lage rugpijn. Een hele mond
vol, maar het doet erg pijn. Remedie is pijnstilling, fysiotherapie, blijven bewegen en rustig aan doen, want het
heeft tijd nodig. Vier tot zes weken staat er wel voor, al hoop ik minder. Ik doe mijn uiterste best om de diensten
van 24 en 25 december zelf te kunnen voorgaan, want lopen en staan gaat nog het best en dan zijn we b.l.e.w.
weer twee weken verder. U begrijpt, dat ik er erg van baal, want ik was net weer de oude aan het worden en nu
overkomt me dit. Ik troost me met de gedachte, dat er velen in ons midden zijn, die met veel ergere dingen te
kampen hebben dan ik met dit hopelijk tijdelijk ongemak.
Een hartelijke groet,
J.F.Tanghé
Bloemen
Zondag 10 december 2017 gingen de bloemen als groet en bemoediging van ons allen naar mevrouw J.van VlietPons, Schubertlaan 215 en mevrouw J.W.Zeegers-de Zwart, Schubertlaan 509.

Giften
De HVD ontving € 25 van mevr. B. voor de voedselbank. Agnes Vruggink ontving €10 van mevr. v.d.B. voor de
bloemendienst en van dhr. v.d.M. een gift van €10 voor de kerk en € 10 voor de HVD.
Allen hartelijk dank
Diaconiecollecte
De rondgangcollecte is vandaag voor Oikocredit. Waar gaat uw geld naartoe? Oikocredit investeert uw geld in
ruim zeventig ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Hun focus ligt op financiële dienstverlening,
landbouw en prioriteitsregio Afrika. De totale financieringsportefeuille bedraagt zo’n 900 miljoen euro.
Oikocredit is als zodanig niet altijd zichtbaar in de landen waarin wordt geïnvesteerd. Er wordt samengewerkt met
zogenoemde partnerorganisaties, microfinancieringsinstellingen, die werken met kredietfaciliteiten van
Oikocredit. Om de doelstellingen van Oikocredit te waarborgen, worden de partnerorganisaties nauwlettend
gescreend en geëvalueerd onder meer met behulp van de ESG scorecard, waarbij ESG staat voor Environent,
Social en Governance. Deze systematiek bevat diverse criteria aan de hand waarvan kan worden bekeken welke
specifieke doelgroepen worden bediend.
De wijkdiakenen
Kerstappèl 24 december 2017 aanvang 19.00 uur.
In de avonddienst van 24 december 2017 is er het jaarlijkse Kerstappèl. Ds. Tanghé zal tijdens dit Kerstappèl de
meditatie verzorgen. Het thema is: “Drie wegen naar Bethlehem. Een boodschap vol van licht in een donkere tijd,
een boodschap vol van vreugde, blijdschap in een misschien verdrietige tijd. Een boodschap vol met wat u nodig
hebt, wie u ook bent, wat u ook bent en hoe u ook bent. Voor deze appèldienst is er een prachtige muzikale
invulling. Het zeer bekende Oekraïens Vocaal Ensemble ORPHEUS. Acht mannen die meestal a capella zingen,
met een uitgebreid en schitterend repertoire. Daarnaast wordt medewerking verleend door Henk Jan Drost,
trompet, Gerlinda van den Berg, panfluit en Arjan Breukhoven, orgel. Zij verzorgen de muzikale begeleiding,
ook van de samenzang. Een Kerstappèl in Woord en muziek, waar u beslist bij moet zijn! Van harte welkom.
Gerrit van den Dool.
Kerstviering bijzondere catechesegroep
Op zondag 24 december houdt de bijzondere catechesegroep haar kerstviering. De dienst begint om 15.30 uur in
de Immanuelkerk. Ds. Chris Schreuder is de voorganger. U wordt van harte uitgenodigd om deze viering bij te
wonen. Kerstfeest is een feest van vrede, maar in deze viering wordt er ook ruzie gemaakt. En of dat weer goed
komt…. Kom kijken en vier het feest van de vrede met ons mee. Gerard de Waardt bespeelt het orgel. De
muziekgroep van de Bijzondere catechesegroep speelt natuurlijk ook weer mee.
Namens de bijzondere catechesegroep, Henrike Heijboer
Senioren Kerstviering.
Op woensdag 20 december D.V hopen wij de kerstviering te houden met aansluitend een broodmaaltijd. Een
middag met veel zang, meditatie, gedichten en een vrij verhaal. In dit alles staat het kerstevangelie centraal.
U kunt zich opgeven bij Mattie Boudesteijn tel. 5919601 of Nel van Baalen, tel. 5917643
Orgelpijpen
De orgelcommissie van de Grote Kerk wil u heel goede Kerstdagen toewensen. De serie orgelconcerten in 2018 is
weer georganiseerd. De flyer kunt u na het Kerstconcert van 23 december op de tafel in de hal van de kerk vinden.
Mede dankzij uw giften in de orgelpijpen heeft het orgel prima gefunctioneerd en is in goede staat van onderhoud.
In november ontving de penningmeester via Ton Post € 50 van NN. Twee enthousiaste broers bezochten het orgel.
Dat bracht € 60 op. In de orgelpijpen zat € 41,50. Heel hartelijk dank voor uw giften en donaties in de orgelpijpen.
Namens de orgelcommissie,
Jaap Kroonenburg.
Collecten 10 december
Diaconie, missionair werk Drachten € 214,45

Kerk € 234,55 Diaconie, alg. mid € 198,35

Diensten zondag 24 december 10.00: ds. J. Snaterse, Vlaardingen. 19.00: ds. J.F. Tanghé, Rijnmond Kerstappèl
Maandag 25 december 1e Kerstdag 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé,
Kinderoppas 24 december: Anne den Broeder

