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Orde van dienst 

Voorganger    : 9.30 uur dhr. H. Knegt, 2e Advent 

Ouderling van dienst : G. Velzing 
Diakenen   : K. ten Napel en E. vd Brand 
Organist   : J. Kroon 

Collecten   : 1e ZWO, 2e kerk, uitgang onderhoud gebouwen 
Welkom   : ZWO 
 
Liturgie    

Lied voor de dienst lied:439:1,2                             

Welkom 
Lied 122:1,2,3 

Stil gebed 
Votum en groet 
Gebed ter verootmoediging 

Zingen: Lied 441:5,8 
Genadeverkondiging en wetslezing 
Zingen: Lied 310:1,2,3,4,5 

Thema van deze dienst: Wij zijn er bijna 
Zingen: Lied 360:1,2,3,4,5,6 ter inleiding op het 

gebed om de H.G. 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Lezen: Jes. 11:1-10; Mat. 3:1-12 

Zingen: Lied 473:1,2,3  
Verkondiging 

Zingen: Lied 756:1,4,6,7,8 
Geloofsbelijdenis (gezongen) 
Gebeden 

Collecte 
Slotlied: Lied 444:1,2,3,4,5 
Zegen  

Na de dienst is er koffie of thee in het gebouw achter de kerk.  
U bent daarbij van harte uitgenodigd.  
 

Bloemen 

De bloemen zijn met een groet van de gemeente gegaan naar dhr. H. Dijkstra, 
Venkel 31. Het tweede boeket is gegaan naar de fam. Th. Duiker, Kruiwerk 121 
 
Ouderencommissie 

11 december is er de kerstbroodmaaltijd en de kerstviering. De broodmaaltijd 

begint om 17.30 uur en de kosten hiervoor zijn €5,00. De kerstviering begint 
om 19.30 uur en is gratis. U bent voor beide van harte uitgenodigd en neem 

gerust iemand mee. 
Met een groet van de ouderencommissie 

 

ZONDAG 

8 
December 

2019 

http://www.pgeben-haezer.nl/


 
 

Gedenken 

Al jarenlang worden de namen van hen die overleden zijn opgeschreven. Op de 

laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd en er wordt 
een kaars voor hen aangestoken. 
Tot nu toe werden de namen geschreven op een groot vel papier op een wand-

bord. In het nieuwe kerkelijk jaar, vanaf 1 december (1e advent), worden de 
namen op een steen geschreven.  

Het symbool van de steen verwijst naar de tekst: ‘Wie overwint zal ik van het 
verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat 
die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.’(Openbaring 2:17). De witte 

steen verwijst naar de duurzaamheid van het leven bij God en de nieuwe naam 
naar de voltooiing van het leven. 

De onvergankelijkheid van de stenen staat ook voor eeuwige liefde en geloof, 
altijd durend respect, een herinnering aan en verbondenheid met de overlede-
ne. In de kerk wordt de steen geplaatst op het katheder met de oude Bijbel. 

Twee kaarsen laten hun licht hierop schijnen. 
 
ZWO 

Heeft u weer belangstelling voor een dagboeken voor 2020? 
Wilt u mij dan even bellen? Met vriendelijke groeten, Martha 0591393060 

Het boekje wordt bij u thuis bezorgd. 
 
Doopdienst 

Op 15 december is er een doopdienst.  In deze dienst is er ook kinderneven-
dienst en oppas aanwezig. Alle kinderen zijn welkom en ook de ouders en 
grootouders. Iedereen is dan ook van harte welkom. 
 
Kerstmarkt 

14 december wordt weer de jaarlijkse Kerstmarkt gehouden van 10.00-13.00 
uur in de grote zaal achter de kerk. Voor het maken van de kerststukken kun-
nen we nog groen gebruiken. U kunt dit deze week voor de markt achter de 

kerk brengen. Wilt u dat het gehaald wordt? Bel 06-42974188 (Bareld) 
 

Kerkdiensten 

15 december  : 9.30 uur ds. E. de Vries, 3e Advent 

Ouderling van dienst : W. vd Brand 
Diakenen   : M. Doornbos en S. Schoe 

Organist   : M. Hof 
Collecten   : 1e pastoraat, 2e kerk, uitgang onderhoud gebouwen 
Welkom   : fam. J. Bartelds 

 
Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl 

  

Vrolijke gezellige kinderdienst 
 
Wanneer : 24 december 2019 
Hoe laat  : 19.00 uur 
Waar   : Eben Haëzerkerk 
 
Wij gaan samen in de dienst de film bekijken uit 2013. Deze was gemaakt door basisschoolkinderen van de 
kindernevendienst. We gaan deze film nu naspelen in de kerk. Wil je graag mee doen, geef dat ff door voor 10 
December.  
 
P.S. Je hoeft geen tekst te leren 
Janneke    393241 
Martha      393060 
Marion      313038 
 
Iedereen is van harte welkom! 
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