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Weekbrief nr. 48 Zondag 22 november 2020
Laatste zondag van het kerkelijk jaar Liturgisch kleur: groen
EREDIENST VAN 22 NOVEMBER IS VOL U kunt zich niet meer
aanmelden voor de kerkdienst van zondag 22 november.
We zitten aan het maximum aantal toegestane bezoekers
van 30 personen. We hebben inmiddels al mensen moeten
afbellen. We nodigen u van harte uit de dienst thuis
via kerkdienstgemist.nl met ons mee te vieren.
DE WEG NAAR BETHLEHEM De donkere dagen voor Kerst,
zeiden we vroeger wel. Op deze laatste zondag van het
kerkelijk jaar kijken we terug op een bijzonder jaar, ook kerkelijk.
Na vandaag gaan we de adventstijd weer in. De weg naar
Bethlehem slingert zich door het donker. Wel weten we dat we
aan het einde ervan in het licht mogen staan, het goddelijk
licht dat in een eenvoudige setting schijnt voor ons allemaal,
hoe eenvoudig we ook zijn. Belangrijk is dat we beseffen
dat Kerst betekent: hoop, oneindige hoop. Het kerstkind zit in
ons allemaal. Staan we dit jaar weer bij het kindeke teer,
dan zijn we verbonden met het kind dat wij ooit waren
en verbonden met onze kwetsbaarheid. En juist in die
kwetsbaarheid zal God zich tonen. Advent betekent dat God
in ons komt. Hij vestigt zich in ons hart. We dragen Hem mee,
elke dag, altijd. Dat is de kracht van ons geloof: God laat ons
nooit vallen, want dan zou Hij meevallen. Hij zit ín ons.
Dat mogen we best wel uitstralen naar de buitenwereld.
Een liefdevolle groet voor u allen. Ds. Frits Renes
BIJ DE VIERING Liefde is……. We lezen 1 Korintiërs 13:1-7
en 13:13: Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is,
en hij vertelt wat liefde is.

De 1e collecte is voor de Muziekgroep Krooswijk.
Het is voor de leden van de
muziekgroep Krooswijk en de
toehoorders steeds weer een feest
als er een optreden is. Dat feest begint
al op de wekelijkse muziekavond,
dan zie je hoeveel plezier deze mensen
beleven in het bespelen van hun instrument. Alles onder de
bezielende leiding van Piet Gootjes en zijn vele vrijwilligers.
De muziekgroep is een ontspanningsvereniging voor mensen
met een verstandelijke beperking. Naast de muziekgroep is er
nog een groep voor volksdansen. Zij moeten altijd opgehaald
en teruggebracht worden naar, en van de wekelijkse
bijeenkomsten en concerten. Voor de inkomsten is de
vereniging afhankelijk van contributies, donaties, subsidies
en van opbrengsten uit optredens. Alleen het optreden
in de kerk kan dit jaar niet doorgaan. Maar toch verdienen zij
onze aandacht. Zie ook: www.krooswijk.org
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.
Gift of een bijdrage aan de collectedoelen
van deze kerkdienst.
1e Diaconale collecte - NL89 RABO 0373 711905,
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
2e Kerkenwerk collecte - NL26 RABO 0373 7099 35,
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
U kunt ook via de Givt-app bijdragen aan de collecten.
Beide uitgangen van de kerkzaal worden na afloop
van de dienst gebruikt waar 2 collecte-schalen staan.
SPECIALE KINDERDIENST Volgende week zondagochtend
29 november, 1e advent, zijn alle kinderen (basisschoolleeftijd)
welkom voor een speciale kinderdienst in de kerk van
10.00 tot 11.00 uur. We hebben dan een heel uur voor hen
in de ruimtes naast de kerkzaal. De ouders, grootouders of
verzorgers kunnen eventueel naar de kerkdienst gaan,
wel graag vroegtijdig aanmelden i.v.m. het maximum van
30 volwassen personen, die in de kerkzaal bij de dienst
aanwezig mogen zijn.

Het zingen van de liederen wordt verzorgd
door een zanggroep.
ORDE VAN DIENST
Pianospel: All you need is love
Wat hou ik van uw huis, NL 84a: 1, 2 en 5
Loflied: El Senyor, Taizé
Kinderlied: Ben je groot of ben je klein: God houdt van jou!
Uit de Bijbel: 1 Korintiërs 13: 1-7, 13
Lied: Geest van hierboven, Stef Bos
Geloof, hoop en liefde, Liselore Gerritsen
Om liefde gaan wij een leven, ZZZ 46a
Slotlied: Liefde, eenmaal uitgesproken, NL 791: 1, 3, 4 en 6
De dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn: voorganger:
ds. Lyonne Verschoor; ouderling: mevr. Cobi Crucq; diaken:
mevr. Siska Wijma; muzikale begeleiding: dhr. Leo Lommers
en kosters: dhr. Jan Middelhoek en mevr. Janneke Hempel.
IN MEMORIAM Op 13 november is Karel Pervoost overleden
in de leeftijd van 86 jaar. De crematie heeft in besloten kring
plaatsgevonden vrijdag jl. Karel was vroeger een zeer trouw
lid van de Ontmoetingskerk, maar kwam door zijn dementie
al vele jaren niet meer in de kerk. Hij woonde in Zorgwaard,
locatie Rembrandt.

AANMELDEN KERKDIENST 29 NOVEMBER Het is al heel lang
geleden dat er een kinderkerkdienst is geweest.
Zoals u kunt lezen is er voor volgende week zondag
29 november een speciale kinderdienst georganiseerd
om op die manier de kinderen te betrekken bij de start
van de adventsperiode op weg naar het kerstfeest.
De ouders van deze kinderen worden voor de eredienst
speciaal uitgenodigd. Afhankelijk van het aantal ouders
dat zich aanmeldt, zal er deze keer dus minder plaats zijn
voor overige bezoekers. We vragen hiervoor uw begrip.
Als u zich heeft aangemeld en u ontvangt geen bericht
dan bent u welkom. Kortom: geen bericht, goed bericht.
VOEDSELBANK In november zamelen op de zondagen
22 en 29 november de volgende producten in:
koffie, blikgroenten, jam, hagelslag en billendoekjes.
Ook op werkdagen kunt u onze kerk inlopen en in de Omloop
uw product(en) in het krat zetten.

IS UW EMAIL ADRES NOG NIET BEKEND BIJ ONS,
LAAT HET ONS DAN WETEN Juist in deze tijd is het van belang
dat we u adequaat van informatie kunnen voorzien of iets
toe kunnen sturen. We zijn ervan overtuigd dat velen van u
beschikken over een email adres. Het is een snelle manier van
communiceren en bovendien duurzaam, het bespaart papier
en drukkosten, en het is in deze Corona crisis ook veilig.
Denkt u dat uw huidige email adres nog niet bekend is bij het
kerkelijk bureau, dan willen wij u vriendelijk verzoeken dit door
te geven aan kerkelijkbureau@deopenhofoudbeijerland.nl

Dit Meditatief Moment begint om 19.00 uur en zal om
19.30 uur eindigen. Deze viering kunt u volgen via internet
en later op ieder gewenst moment via KerkdienstGemist.
U bent welkom.
Annelies van den Berg - Bosch, Leo Lommers en
Jaap van de Griend leolommers.musicus@gmail.com
BLOEMENGROET De bloemen uit de dienst zijn met een
meelevende groet van ons allen gegaan naar
mevr. Corrie van der Biezen.
MEELEVEN- KAARTJE STUREN
Mevr. Lineke de Bie. Zij verblijft voorlopig bij haar partner.
Mevr. A.E. van Belle – Flinterman.

ADVENTSKALENDER Om thuis toe te leven naar Kerst kunt u
een gratis adventskalender bestellen bij de Protestantse Kerk
en bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Geef licht,
het goede leven met elkaar delen! Dat is het thema
van de adventskalender 2020 van de Protestantse Kerk.
God gaf ons licht in het donker. U kunt een gratis exemplaar
van de adventskalender 2020 aanvragen via
www.petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender.
‘Vrede op aarde’ is het thema van de adventskalender
van het NBG: voor veel mensen zijn die woorden uit het
Lucas-evangelie onlosmakelijk verbonden met Kerst.
Het zijn woorden vol hoop, maar ze roepen ook vragen op.
Deze adventskalender is gratis aan te vragen via
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/adventskalender2020
JARIGEN Je zult maar jarig zijn in deze periode. Alle jarigen:
van harte gefeliciteerd! Hieronder noemen we de mensen
met een kroonverjaardag.
23 nov: Mevr. J.B. Hoogvliet – Blok, 70 jaar
23 nov: Jelte de Buck, 20 jaar
25 nov: Mevr. Diet Radstake , 93 jaar
25 nov: Dhr. Marijn van de Merwe, 20 jaar
25 nov: Dhr. M. van der Toorn, 75 jaar
26 nov: Mevr. Carola van Egmond - van Schaik, 30 jaar
26 nov: Mevr. C.E. Kinds - van Nieuwkoop, 50 jaar
26 nov: Mevr. A.C. van Dijk - Zevenbergen, 70 jaar
28 nov: Mevr. M. de Waard, 65 jaar
29 nov: Mevr. Rika Manschot, 85 jaar
29 nov: Mevr. Aty Bijl, 90 jaar
29 nov: Dhr. C.L. Melles, 60 jaar
30 nov: Dhr. Marien Heij, 65 jaar
KATERN ACTIE KERKBALANS: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK
VAN MORGEN Ieder jaar plaatsen we in het kerkmagaZIN
van januari een katern m.b.t. de Actie Kerkbalans.
Met dit katern wil de kerkenraad aan de gemeente duidelijk
maken waarom deze actie over de hele breedte van de
gemeente zo belangrijk is. De kerkenraad zoekt een aantal
mensen die willen meehelpen om dit katern op een creatieve
en aansprekende manier te vullen en vorm te geven.
Heeft u leuke ideeën, suggesties of wilt u hieraan meewerken,
dan kunt u contact opnemen met de scriba:
scriba@deopenhofoudbeijerland.nl of telefonische
0612200685. Doe dit dan voor 1 december
zodat er nog voldoende tijd is om alles voor te bereiden.
HOOP EN TROOST Meditatief Moment in het teken van
Hoop en Troost in De Open Hof Zondag 6 en 20 december
wordt er een Moment van Meditatie gehouden in
De Open Hof. We steken een kaars aan en zijn stil.
Leo Lommers speelt passende muziek op vleugel en orgel.
Tevens luisteren we naar een woord van bezinning
en een gebed. Maar vooral zijn deze vieringen meditatief,
met rust en stilte! Om 18.45 uur gaan de deuren open
en kunnen er maximaal 30 mensen in de kerkruimte
in stilte verblijven.

Erasmus MC: Dhr. Johan de Groot. Een kaartje naar hem
en zijn vrouw Magda kan naar hun huisadres.
Mevr. Dina Kielen:
Dorpsveld, Ekster 101, 3083 XA Rotterdam.
Mevr. Riet de Vroed heeft een gebroken been
en is om te revalideren in Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtplein 1, 3262 HW.
Mevr. H.J. Bakker – Timmermans:
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtplein 1, 3262 HW.
Mevr. R.C.J. Duinkerke – Gelton:
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtplein 3, 3262 HW.
Mevr. E.M. Ooms – Mourits, Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtstraat 63A, 3262 HN.
Mevr. Anneke Brussaard - van der Linden en dhr. J.D. Huizingh:
Zorgwaard, locatie Rembrandt, Rembrandtplein 5, 3262 HW.
Mevr. Riet Vermaas: Zorgwaard, locatie Rembrandt,
Rembrandtstraat 65a, 3262 HW.
Woongebouw Rembrandt: Dhr. en mevr. Barendregt - Troost.
Dat zij Gods nabijheid en kracht mogen ervaren.
Gij die licht hebt gebracht in het duister
draag ons door het duister heen in uw licht.
DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 48
Beste mensen, Het koffiedrinken in de Huiskamer
vindt plaats onder de voorgeschreven
Corona-maatregelen van het RIVM.
Bij inloop een mond/neus masker dragen,
als u zit mag dit af.
Weet u welkom in de Huiskamer
voor een gezellig praatje of een serieus gesprek.
De aankomende week treft u mij, ds. Lyonne Verschoor
donderdagmorgen in de Huiskamer.
U bent van harte welkom.
De openingstijden zijn maandag t/m vrijdagmorgen
van 10.00–12.00 uur.
DIENST ZONDAG 29 NOVEMBER Eerste zondag van de Advent
Liturgisch kleur: paars
10.00 uur
10.00 uur

De Baan
De Open Hof

Tienerkerk
ds. Elzo Bijl

Wij wensen elkaar een gezegende zondag
en van hieruit een goede week

