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Ichthuskerk

=========================================================
Voorganger vanmorgen: Ds. G.G.v.Manen, Capelle a/d IJssel. Organist: Richard den Ouden.
Schriftlezingen: Lucas 1 : 46 - 55, Lucas 2 : 1 - 7, Lucas 2 : 8 - 14, Lucas 2 : 15 - 20.
Geen Kindernevendienst .
Collectes vandaag: 1e voor de Kerk, 2e voor de diaconie en de 3e Collecte voor KIA Kinderen in de knel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Komende week:
30 dec.10.00 uur in de Grote-of Johanneskerk: Ds. H.M. de Jong, Rotterdam.
Koster Grote kerk:
Pieter Rozendaal tel.0180-846212 of 06-29592603
Koster Ichthuskerk: Marijke Versluis tel.0180 - 663723
Predikant:
Ds.Loes Roersma = ziek (voor bereikbaarheid zie gegevens Scriba)
Invalpredikant:
Ds.Gerben v.Manen;e.mail: dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl Tel.010-2363873
Pastoraal werker:
Mw. Jacqueline v.Sprang, tel.0180-661382 werkdagen: maandag, dinsdag en
donderdag.Voor dringende zaken is zij bereikbaar via tel.0180-633445
e.mail:pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba:
Mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 2941 EE Lekkerkerk. tel.0180-660607.
e.mail: scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij zondagsbrief via jwdenhartog@gmail.com (Jan Willem den Hartog)
Website:
www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl
Agenda: (voor zover niet hierna al genoemd)
Vrijdag
28 december 10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend
Zaterdag 29 december 09.00 - 12.00 uur U kunt (oud) papier afleveren bij de container

Ziekenhuisopnamen e.d.:
Verpleeghuis en Revalidatiecentrum Pniël, Oudedijk 15, 3062AB
Rotterdam:
- Mevrouw M. Twigt - van Zoest
Groene Hart Ziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda:
- Mevrouw B.M. Benschop – Bot
Bloemen:
De bloemen gaan als dank van onze gemeente naar onze koster Pieter Rozendaal.
Vanmorgen 25 december 10.00 uur: Kerstdienst in de Grote- of Johanneskerk.
De voorganger in deze dienst ds. Gerben van Manen. Het thema is: “Laat maar komen!”. Het gaat over
Maria die de kerstboodschap in haar hart bewaarde en erover bleef nadenken. Eerder had ze al tegen de
engel gezegd: ‘Laat met mij gebeuren wat U hebt gezegd’. We zingen in deze dienst: Lied 487 : 1 en 2,
Lied 483, Lied 98 :1 en 3, Lied 433 : 1,4 en 5, Hemelhoog 156, Lied 494 : 1 en 2, Lied 481, Opwekking 527,
‘Mary did you know’ Opwekking 595, ‘Ere zij God’ Bij deze dienst hoort het volgende gedicht:
Gedicht: Des Keizers – René van Loenen
Zo’n volkstelling heeft heel wat voeten in de aarde.Gelukkig vond ik op de valreep onderdak.
Maar zoveel mazzel had niet iedereen. Ik sprak vanmiddag nog een ambtenaar en vroeg hem waar de
zo laat gekomen man en vrouw gebleven waren, het echtpaar waar de herbergier geen plaats voor had.
Misschien de noodopvang, zei hij, maar hoe of wat is in principe niet de zorg van ambtenaren.
Wij zijn er voor het geld, de macht en de getallen. Vanmorgen heeft die man zich hier bij mij gemeld
om zich conform de regels in te laten schrijven. Zijn vrouw was uitgerekend deze nacht bevallen!
Ik zei gevat (niet om de spot ermee te drijven): Dat kind kan godzijdank nog worden meegeteld.
Kerstgroet:
Kerst vertelt het verhaal, van een Kind dat ons aankijkt,
een hand reikt, midden in de nacht
Graag wil ik u allen gezegende kerstdagen toewensen en voor straks alle goeds voor in het nieuwe jaar.
Jacqueline van Sprang.
Bevestiging nieuwe ambtsdragers:
De kerkenraad heeft de volgende gemeenteleden tot ambtsdrager verkozen: Ton Langerak (ouderlingkerkrentmeester), Gerda Zwikker - van Vliet (ouderling), Kees Mudde (ouderling), Suzanne Lebbink – Mudde
(ouderling), Henk Soutendijk (ouderling), Wout Klerk (diaken), Tona Visser - de Jonge (diaken). Eventuele
bezwaren tegen bovengenoemde kandidaten kunnen tot en met vrijdag 4 januari 2019 schriftelijk worden
ingediend bij de scriba scriba@pkn-lekkerkerk.nl). Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend zullen
betrokkenen zondag 13 januari 2019 in het ambt worden bevestigd/herbevestigd. In dezelfde dienst nemen
we afscheid van Jan Willem den Hartog (preses) en Thirza Visser (diaken). En er is nog een wisseling:
Jolanda van Gelder - Littel (ouderling) en Bertus Kroondijk (Ouderling-Kerkrentmeester) zullen samen de rol
van preses vervullen. Z.O.Z.

Het theekopje staat er weer; Gelegenheid voor een Goed Gesprek!
Gedurende de Adventstijd staat een groot formaat theekopje in de kerk. Op het schoteltje liggen strookjes
papier en een paar pennen. U wordt van harte uitgenodigd naam en andere gegevens in te vullen op een
van de strookjes en dat ingevulde strookje dan in het kopje te doen.
Na de Kerst kijken we wie zich heeft aangemeld om mee te doen en we maken dan tweetallen. Die
tweetallen krijgen bericht en het is de bedoeling dat zij dan samen een afspraak maken om elkaar te
ontmoeten. Waar en wanneer, dat laten we aan u over. U kunt samen een stuk gaan wandelen, bij elkaar
een kopje thee drinken of wat u maar wilt. We geven een paar mogelijke gesprekspunten mee, maar u bent
vrij om daar al dan niet iets mee te doen. Er hoeft ook geen verslag ingeleverd worden.
Van harte uitgenodigd
Mary, did you know?

Hemelhoog 156 Vrolijk kerstfeest

Maria, wist je
dat onze zoon op een dag over water zal lopen?
Maria, wist je
dat ons kind onze zoons en dochters zal redden?
Wist je
dat je kindje is gekomen om je te vernieuwen?
Dit kind dat je hebt gebaard
Zal jou ook snel bevrijden

Wonderbare Raadsman (Wonderbare Raadsman)
Sterke God (Sterke God)
Eeuwige Vader (Eeuwige Vader)
Vredevorst (Vredevorst)

Maria, wist je
dat onze zoon een blinde man weer zal laten zien?
Maria, wist je
dat je baby een storm zal kalmeren met zijn hand?
Wist je
dat je kindje heeft gelopen waar de engelen spelen?
Als je je baby kust
Kus je het gezicht van God
Maria wist je dat?
De blinden zullen zien
De doven zullen horen
De doden zullen opnieuw leven
De verlamden zullen springen
De stommen zullen spreken
de lof van het Lam
Maria, wist je
dat je kind de Heer is van alles wat leeft?
Maria, wist je
dat je kindje op een dag de volken zal leiden?
Wist je
dat je kindje het perfecte lam is uit de hemel?
Dit slapende kind dat je vasthoudt,
is de grote IK BEN
Opwekking 595 Licht van de wereld
Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil ik zijn elk moment.
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn Heer.
Want u alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij!
Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.
Refrein (2 X)
En nooit besef ik, hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed (2X )

Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld)
Heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht)
Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volken)
Licht in de nacht (licht in de nacht)
Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen
Opwekking 527 Licht in de nacht
Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
’n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held’re morgen aan.
Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat jezus kwam (2x)
Wat Hij ons leert, is gegeven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid (3X)
Projectlied:
1. Geloof met me mee, dan wordt het Advent.
want God maakt aan ons Zijn Vrede bekend.
5. Geloof in dit kind, dat lang werd verwacht.
Want Hij brengt geluk, Hij zorgt dat je lacht.
7. Zo gaan wij op weg, op weg met het Licht,.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

