Zondagsbrief 3 december 2017 – 1e zondag van Advent
Van harte welkom in dit huis
van de Levende, waar we de
eerste Advent vieren. We leven
toe naar de 'komst', de
geboorte, van Jezus met Kerst.
Tegelijk wordt er stilgestaan bij
de 'wederkomst'; de terugkomst
van Jezus als Messias op aarde. We verlangen diep naar het
Koninkrijk van God. Licht in de duisternis. Daarom steken we
alvast de eerste Adventskaars aan.
Medewerkenden aan de dienst van 9.00 uur:

Voorganger: ds. A.J. Weevers

Muzikale ondersteuning: Jan Fahner

Ouderling: Cobi van Doorn(OvD), Chris Westland

Collectant: Arco Blankestijn

Kindernevendienst (allen) en oppas: Alice Kranenburg

Commissie van Ontvangst: L Spans

Gastvrouw: Diny Visser, Dinie Tukkers

Opname & Regie: Ryan Klok(Regie1A), Jan Hopster(Regie1B), Arien van
Raalte(Opname)

Opname rondbrengen: Roelof Eshuis, H. v.d.Ham

Bloemendienst: Sanny van der Deen

Koffiedienst: Hermien Hoekman, Hans Holtman, Ineke Holtman

Koster: Frits Hos
Medewerkenden aan de dienst van 10.30 uur:

Voorganger: ds. J. Wachtmeester

Muzikale ondersteuning: Henk Jan Bloemendaal

Ouderling: Evelien van der Sar(OvD)

Diaken: Diet Bril

Collectant: Henk de Jong

Lector: Ineke Groot

Kindernevendienst groep 3 t/m 5: Janet Duivelaar

Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Laisa Martins

Commissie van Ontvangst: Alyde Klok, Martha Steen

Gastvrouw: Diny Visser, Dinie Tukkers

Opname & Regie: Bram Holtman(Regie2A), Hans Holtman(Regie2B)

Opname rondbrengen: Sonja van Schravendijk (Cassette uit 1e dienst)

Oppasser: Sanne Voorthuis, Erika van t Oever

Koffiedienst: Mini Kruijer-Stuifzand, Wim Kruijer, Herman Huiskes

Koster: Jan Hopster

Collectes
1e collecte is voor de Kerk
2e collecte is voor de Diaconie

De bloemen en een kaart gaan deze zondag met een
groet van ons allen naar:
- Mevr. T. Viersen
- Mevr. Th. Bolhuis
De kaarten liggen op de bar in de foyer, waar u uw naam
in kunt zetten.
Als er een kaart bij ligt met een adres bij u in de buurt, zou
u deze dan, na de 2de dienst, willen afgeven of in de bus
doen?
Anders gaat de kaart per post en wordt dan pas dinsdag
of woensdag bezorgd.
Alvast hartelijk dank daarvoor!
Kaart
Mevr. H.Willemsen ligt nu al enige tijd in Z.G.T.
Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo.
Mevr. Jolanda Stelma wordt opgenomen voor een
operatie.
Ziekenhuisopname
In het ZGT Hengelo is Jolanda Stelma opgenomen voor
een operatie. Wij wensen haar veel sterkte.
Dank!
Het heeft mij, Marion en de kinderen, erg goed gedaan
om in de donkere heftige tijd lichtpuntjes van jullie
betrokkenheid te mogen ervaren! Via telefoon,
WhatsApp, SMS, Facebook (besloten), kaarten, gebed,
meeleven in stilte, zomaar een gesprekje of een blik van
goedheid in het voorbijgaan. Onuitsprekelijk dank
daarvoor! Arent Weevers

Avondmaalsviering
Het heeft nog niet in Binding gestaan, maar op zondag 10
december wordt zowel in de vroegdienst als in de laatdienst
het Heilig Avondmaal gevierd. U wordt van harte uitgenodigd.
Kinderkerstvieringen
Op zondag 17 december is er
om 16.30 uur een viering met
het avontuur van Ezel die naar
Bethlehem gaat en veel liedjes
die worden begeleid door een
enthousiaste band.
Op Kerstavond (24 december)
gaan we ‘met meneer Wereld
op zoek naar ’t Licht’, een
interactief kerstverhaal met
kinderen en een beleving voor
iedereen. Inloop vanaf 18.30 uur
met chocolademelk/koffie en
limonade.
Kijk voor meer informatie op de website. Ben jij er bij?
Koffiemorgen
Aanstaande woensdag, 6 december, bent u van harte
uitgenodigd op de koffiemorgen waar we de cadeautjes
uitpakken die de 'Sint en zijn Pieten' voor ons hebben
meegenomen. Om de Sint en zijn Pieten te helpen is het de
bedoeling dat u deze ochtend zelf een cadeautje van één
Euro, met gedicht meeneemt, zodat u na afloop allemaal met
een cadeautje naar huis gaat. De koffiemorgen is in de
Bethelkerk van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur.
DIP en WOP
Dinsdag 5 december is er geen DIP. Woensdag 6 december is
er WOP voor de groep 12-15 jaar om 19.00 uur in zaal 005.
Wie wil kan aansluiten.
Zondag 10 december 7+1 Ontmoetingen in de Bethelkerk
Volgende week zondag, van 17.00 tot 20.00 uur, is de derde
bijeenkomst van de 7+1 Basiscursus Geloven in de Bethelkerk
aan het Berfloplein (de Waterstaatskerk is die middag bezet
voor orkest).
Kaartengroep Hengelo Breed
Graag uw aandacht voor de verkoop van onze kerstkaarten in
de foyer. De kaartengroep gaat net als voorgaande jaren weer
kerststukken en graftakken maken. Tot 11 december a.s.
kunt u een kerststuk of graftak bestellen bij Gretha Waninge
tel: 2421981. Op 16 december ‘s middags kunt u een
kerststuk of graftak afhalen in de Bethelkerk , rond 14.00 uur
staat de koffie en thee dan klaar. U bent van harte welkom,
ook als u een handje wilt helpen!
De opbrengst gaat evenals voorgaande jaren naar Stichting
Kleine Kracht

Adventsmarkt voor het Leonardus Hospice
Zaterdag 9 december, van 10.00 tot 14.00 uur, is de
kerkzaal van de Thaborkerk omgetoverd voor een
gezellige markt. Er is koffie met gebak, warme wafels,
erwtensoep en broodjes. Snuisterijen, adventskransen en
pindakransen voor de vogels. Komt u ook? Van harte
aanbevolen.
Planning4u
Vanuit de Raad voor de Kerkdiensten constateren we dat
er nog veel vragen leven rond het gebruik van planning4u.
Het lijkt ons een zinvol idee om daar eens wat extra
aandacht aan te besteden. We hebben Bert Molenkamp
bereid gevonden hierover een en ander uit te leggen en te
demonstreren. Hij zal een globale uitleg verzorgen en u
daarna gelegenheid geven om uw vragen te stellen. Deze
avond vindt plaats op maandag 11 december om 19.30
uur, in de Bethelkerk. U bent uiteraard van harte welkom
om aan te sluiten. Opgave uiterlijk 10 december op
mailadres mvanthul@gmail.com
Namens de Raad voor de Kerkdiensten, Majella van 't Hul

Uitnodiging
Tussen de twee diensten bent u weer van
harte welkom in de foyer voor ontmoeting en
een kopje koffie, thee of een glas limonade.

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24.00
uur naar zondagsbrief@pkn-hengelo.nl

