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Voorgangers: 
10.00 uur:  Ds. R.H. Veldman uit Oud-Avereest/Balkbrug 
19.15 uur:  Maranathakerk; welkomstdienst 
                                    
Collecten:  
Diaconie, Werelddiaconaat, zie toelichting 
Kerk 
Onderhoudsfonds 
Zending 
 
Kindernevendienst: groep 1 - 8 
 

 
Ouderling van dienst:   A. van de Hoek 
Diaken van dienst:       A.J. en F. Haak 
Organist:   G. Lammertsen 
Beamist:                       J. Nijholt 

Oppasdienst:                Marije Veltman 

 

Informatie bij de Kerkdienst: 
Kerkgangers die bij het zoeken naar een plaats in de kerk graag de 1,5 meter regel in acht willen nemen, kunnen 
contact opnemen met de koster. 
 
 
 
 
 
Bij de diensten 
Vanavond is er een welkomstdienst in de Maranathakerk, 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.  
Liturgie van de morgendienst: 
Welkom 
De eerste adventskaars wordt aangestoken met een bijbehorend gedicht 

Psalm 63: 1 en 2  
Bemoediging en groet 
Kyriëgebed: lied 463 

Gebed om de Heilige Geest 
Kindernevendienst project 
Projectlied 

Bijbellezing: Jesaja 7: 10 – 14 
Lied 462: 1, 2, 3, 6 
Bijbellezing: Lucas 1: 5 – 25 

Lied: 464: 1, 2 
Uitleg en verkondiging 
Lied 286 

Gebeden 
Collecte 
Lied 442 

Zegen 
 
Basissymboliek Advent en Kerst 2022  

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle 
ups en downs en waar God aanwezig is. In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die 
verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat 

het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste 
altaren in de tempel. De tafel is bekleed met een jute tafelkleed die tijdens advent veranderd.  
Bij de tafel zien we roodpaarse heidebloemen (symbool: paars is de k leur van de rouw), Batseba verloor haar man en 

gedroogde gele craspedia (kogelbloem). (symbool: geel is een konink lijke k leur) Koning David nam Batseba tot zijn 
vrouw.  
Van jute tafelkleed naar groen tafelkleed  

25% van de jute wordt bekleed met plaatmos.  
Kaarsen  
Er staat 1 kaars op het tafelkleed.  

Mediatieve tekst 
Jong is zij, mooi 
in paarse rouw,  

aan de koninklijke tafel. 
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Collectebestemming diaconie: ZWO Collecte Werelddiaconaat 27-11-2022 

Kinderen in achterstandswijk weerbaar maken in Colombia 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en jongeren in een 
achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en een toekomst. De kinderen leren 
samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. 

Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven te midden van een omgeving vol armoede, 
geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten 
verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van 

een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden hier 
hun plek. De medewerkers onderhouden contact met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen. 
 
Adventsproject Het Levenslicht 
Vandaag is de eerste zondag van advent. De tijd dat we uitkijken naar Kerst. Dan vieren we dat Jezus geboren werd. 

In de kerk steken we elke week een kaarsje meer aan en we horen verhalen die bij Jezus horen. De komende 4 
zondagen gaan we het over de familie van Jezus hebben. Elke adventszondag maken we kennis met een 
voormoeder van Jezus. Hoe? Dat verklappen we nog niet. Dat zul je straks gaan zien.  
In onze eigen ruimte gaan we de komende zondagen lichtjes knutselen. Zondag 18 december gaan we die lichtjes 
uitdelen aan de bewoners van de Hulstkampen. Na het uitdelen van de lichtjes gaan we samen wat lekkers eten en 

drinken en spelletjes spelen. We hopen jullie allemaal te zien de komende zondagen om veel lichtjes te kunnen 

uitdelen. En schrijf allemaal 18 december in je agenda! 

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.  
 
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 Roemenie 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 tnv 
Wiebe Nijdam, voorzitter TFT). U steunt hiermee het werk van Sandra Pasman in Medigida. Van harte aanbevolen! 

Namens het TFT van Copii of Love 
 
Beste gemeenteleden. 
Als diaconie zijn we heel blij met de prachtige witte spaarboxen, gemaakt door Sander van de Wetering. Misschien 
heeft u/jij ze al zien staan in de beide hallen van de kerk. In deze boxen willen we graag zoveel mogelijk spulletjes 
sparen voor Kerk in Actie en de SDW. Zoals oude: mobieltjes, postzegels, binnen en buitenlandsgeld, ansichtkaar ten, 

geboortekaartjes, toners, cartridges, bloemenzegels van Stegerman, ringzegels van d’ Ommerdiek en de 
boodschappenzegels van de Plusmarkt. De volle kaarten van Stegerman geven we aan de minima, zodat zij ook een 
keer een bloemetje kunnen kopen. Volle ringzegelkaarten kunnen we inleveren tegen contant geld voor de 

voedselbank. En volle kaarten van de gratis boodschappenactie delen we uit aan de minima zodat zij ook een gratis 
pakket kunnen ophalen. Het inzamelen voor Kerk in Actie spulletjes levert elk jaar veel geld op. Meer info hierover 
kunt vinden op de site van Kerk in Actie. Sparen kan het hele jaar door! Helpt u mee? 

 
Actie Kerkbalans - digitale toezegging 
Bij de actie Kerkbalans is het inmiddels ook mogelijk om digitaal toe te zeggen.  

Wie hiervan gebruik wil maken hoeft hiervoor alleen maar een mail te sturen naar: g.kikkert63@gmail.com met als 
onderwerp “Digitale toezegging Kerkbalans”. 
Bij een digitale toezegging zal, wanneer de actie Kerkbalans start, een email gestuurd worden met hierin een link 

waarmee digitaal toegezegd kan worden. Wanneer gekozen wordt voor digitaal toezeggen zal er geen papieren 
toezegging meer bezorgd worden. Degenen die al aangegeven hebben digitaal te willen toezeggen hoeven dit niet 
nogmaals doen. Voor vragen of een nadere toelichting kunt terecht bij bovenstaand email adres of telefoonnummer: 

0529 – 48 53 44 (G. Kikkert)  Het college van Kerkrentmeesters. 
                                                
Agenda 
Vr.   2 december:  17.00 uur Maranathakerk Ontmoetingsmaaltijd (opgeven voor 29 nov.)  

Za.  3 december:  10.00 – 12.00 uur verkoop collectebonnen en –munten. 
Do. 15 december: Kerstzangmiddag PCOB; aanvang 14.00 uur in de Ontmoetingskerk.  
Zondagsbrief   
Kopij voor de zondagsbrief van 4 december dient uiterlijk donderdag 1 december om 15.00 uur binnen te zijn op het 
redactieadres, zondagsbriefgeref@kerkpleinnieuwleusen.nl 
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