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EERSTE ZONDAG VAN ADVENT Zondag 27 november 2022 
Grote Kerk 
 
 

GEEN DIENST 
zie Maranathakerk 

 

 

Maranathakerk 
Afscheidsdienst ds. L. Hoekstra 
Voorganger:  
10.30 uur: Ds. L. Hoekstra 
Musici: zie ‘Bij de diensten’ 
Collecten: Diaconie en kerkbeheer 
Deurcollecte: Onderhoudsfonds 
Kindernevendienst: groep 1 - 8 

 

 
Liturgie Maranthakerk: 
Voor de dienst is er orgelspel door JanRijn Askes op Psalm 79: 4 en 7 
Psalm 103 : 1, 3 en 5 
Lied 280 : 1 koor, 2 gemeente, 3 koor, 4 gemeente, 5 koor, 6 en 7 allen 
Psalm 68 : 7 
Lied 869 : 5 en 6 
Gezang 487 : 1 en 3 Schriftlezing: 
Lied 333  Joh. 21: 1-12a 
Lied 653 : 1 koor, 2 gemeente, 4 koor, 7 gemeente Joh. 21: 9 
Jan Sierink speelt 
Lied 433 : 1 gemeente, 2 koor alten en sopranen, 3, 4 en 5 gemeente 
Lied 418 : 1 koor, 2 gemeente, 3 koor, 4 allen (staande) 
Muziek bij uitgaan door Wim van Lenthe en Yvonne Boerdam 

 
Bij de diensten 
Tijdens de ochtenddienst van zondag 27 november zal er afscheid worden genomen van ds. L. Hoekstra vanwege zijn 
emeritaat. De dienst begint deze zondag om 10.30 uur in de Maranathakerk. 
Tijdens deze dienst zullen de volgende musici meewerken: 
JanRijn Askes: orgel 
Wim van Lenthe: orgel en tenor 
Marcel Logtenberg: orgel; begeleiding koor- en gemeentezang 
Jan Sierink: orgel en piano; begeleiding koor- en gemeentezang 
Yvonne Boerdam: sopraan 
Projectkoor onder leiding van Magdalena Maria Jarczyk 
 
 
Avonddienst: Welkomstdienst 27 november 
Deze keer krijgen we gasten in de Welkomstdienst: het Leger des Heils. Samen gaan we het hebben over adventstijd. 
Wat betekent de komst van Jezus voor ons in deze donkere dagen. Samen met hun ensemble zullen we mooie 
liederen zingen en na afloop van de dienst is er koffie en thee. Mogen we u/jou ook ontmoeten op 27 november? De 
dienst begint om 19.15 uur in de Maranathakerk. Met een hartelijke groet Freek Jonkman 
 
 
Welkom bij de ontmoetingsmaaltijd op 2 december 2022 
Op 2 december 2022 is de volgende ontmoetingsmaaltijd in een zaal van de Maranathakerk. Zin om mee te eten? 
Geeft u zich dan vóór 29 november op bij Ada Kremer (tel. 482535) of bij Lienke Poppen (tel. 482400). U bent van 
harte welkom, alleen, met partner, vriend of vriendin. Vanaf 17.00 uur staat de deur open en beginnen we met een 
welkomstdrankje. Omstreeks 17.30 uur gaan we dan aan tafel. Na afloop is er natuurlijk nog gelegenheid om samen 
een kop koffie of thee te drinken. De kosten zijn € 6,00 p.p. Graag tijdig opgeven, want we kunnen maximaal 20 
personen mee laten eten. Als het vervoer een probleem is kunt u dat ook laten weten en kunt u gehaald worden. We 
hopen weer op een gezellige maaltijd. 
 
  



Adventsproject 
Beste tieners (voortgezet onderwijs),  
Vanaf 27 november starten wij met het adventsproject!  
We starten vanaf dan ook met het oefenen voor de musical. Deze musical gaan we opvoeren voor de kinderen tijdens 
het kinderkerstfeest. We hopen dat jullie mee willen doen en mee willen helpen.  
Hoe kun je meedoen?  Kom tijdens de adventszondagen naar de kerk en ga mee tijdens de kindernevendienst. We 
kunnen jouw talent goed gebruiken! Een rol in de musical, zingen, decor maken, kostuums uitzoeken of helpen bij de 
kinderen tijdens het adventsproject. Komen jullie ook? Voor deelnemen aan de musical zou het heel fijn zijn wanneer 
je alle zondagen kunt komen. Maar deels helpen is ook heel erg fijn!!  
Beste kinderen van groep 1 t/m 8,  
Voor jullie is er vanaf 27 november het adventsproject waarin we naar de verhalen luisteren uit de bijbel, gaan 
knutselen en oefenen voor het kinderkerstfeest. Ook jullie kunnen, als je dat wilt, meedoen aan de musical.  
27  november  Maranathakerk, 4, 11 en 18 december  Grote Kerk  
18 december kinderkerstfeest in de avond  Grote Kerk  
Namens alle leiding van de kinderkerk en tienernevendienst (Henriët): tot de 27e! 
 
 
Kerstkaarten voor Copii of Love 
In de hal van de kerk liggen setjes (hele mooie!) kerstkaarten. Deze zijn ontworpen door Paulien Visscher voor het 
project Copii of Love. Sandra Pasman werkt voor Copii of Love in Roemenië om kansarme kinderen een toekomst te 
geven, zie http://www.medgidia.nl/copii-of-love/ Deze kerstkaarten kunt u direct na de dienst meenemen! Maak op een 
moment dat het u uitkomt een gift over van minimaal * 6 euro (voor 1 setje) of * 10 euro (voor 2 setjes) op rekening 
nummer NL05 RABO 0321787862 onder vermelding van ‘kerstkaartenactie Copii of Love’ (rekening is t.n.v. Wiebe 
Nijdam, voorzitter TFT). U steunt hiermee het werk van Sandra Pasman in Medgidia. 
Van harte aanbevolen! Namens het TFT van Copii of Love 
 
 
Open kerk tijdens Kerstmarkt 10 december 
Zaterdag 10 december wordt weer de jaarlijkse kerstmarkt gehouden rondom de Grote kerk van15.00 - 20.00 uur. 
Wij zoeken nog koren, ensembles, muzikanten die een optreden willen verzorgen in de kerk. Er zijn nog enkele tijden 
beschikbaar. Voor meer informatie mag je contact met ons opnemen... 
Vriendelijke groet, Yvonne Vos & Jeanette den Ouden 
 
 
GZB-jongeren café met bezoek uit Nepal 
De gemeente van Rouveen-Staphorst heeft iets leuks op de planning staan voor de jeugd. Het GZB-jongeren café. 
Een gezellige avond voor jongeren waarbij een speciale gast wordt ingevlogen. Jiwam uit Nepal, die de dorpen van 
de Himalaya-gebergte intrekt om daar het Evangelie te delen. Op zo’n bijzonder moment realiseren we ons echt dat 
het Gods wereldwijde kerk is, met Christenen uit zoveel verschillende landen dienen we Hem. Het is natuurlijk extra 
leuk als er jeugd uit de omgeving aanhaakt. Dan gaan we over lands- en dorps/stadsgrenzen heen. Komen jullie ook? 
Zaterdag 26 november, start 20.00 uur Graag even opgeven! Meer info over Jiwam en zijn werk: 
www.gzb.nl/zendingswerkers/hom 
Nadia Smits; Relatiebeheer GZB; 0343-512444/GZB.nl 
 
 
Agenda 
2 dec Ontmoetingsmaaltijd (opgeven voor 29 november), 17.00 uur, Maranathakerk 
3 dec Verkoop collectebonnen en –munten, 10.00-12.00 uur, Ontmoetingskerk 
15 dec Kerstzangmiddag PCOB, 14.00 uur, Ontmoetingskerk (LET OP gewijzigde datum) 


