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Kerkdienst 
2e Adventszondag, 4 december, zal de dienst worden geleid door ds. Klaas van der 
Kamp uit Kampen. Het Hoofdhofkoor o.l.v. Johannes Dijkstra zal zingen in deze 
dienst.  
 

Collectes 
De 1e collecte is voor ZWO/Kerk in Actie: Libanon, Jordanië en Irak. De 2e collecte is voor de Jeugd.    
 

Er is oppas voor de kleintjes en er is Kindernevendienst. 
Na de dienst is er gelegenheid koffie te drinken.  
 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de liturgie.   
  

AAN TAFEL! 
Samen eten en in gesprek 
op zaterdag 17 december (18.00-21.00 uur).  
Opgeven via inschrijfformulier in de hal 
of  mail naar gerben.grotenhuis@ziggo.nl 
 
 

OPEN KERK 
Woensdagmiddag 7 december kunt u van 15.00-16.00 uur luisteren naar 
zang en muziek door Willem Krabbe. Vanaf 16.00-16.30 uur speelt Kees 
Bierman op de vleugel.  
 

Joke Timmer exposeert in de kerkzaal met prachtige textiele kunstwerken met bijbelse thema’s.   
In de hal van de kerk kunt u de schilderijen van Sjoerdtje Hak uit Herxen en Joke Plomp uit Hasselt 
bekijken. 
In de stilteruimte is gelegenheid om te bidden of te mediteren. 
 

U wordt welkom geheten door Marion Nijenhuis.  
 

ENGELENPROJECT  
Tot 4 december a.s. kunt u uw opgave doen voor het Engelenproject. In de hal 
van de kerk staat een doos waarin u uw opgavebriefje kunt doen of u kunt bellen 
of mailen naar Fokje Duursema, tel. 038-454 61 55 of fduursema@ziggo.nl   
Desiree Lips, tel. 06 42841201 of desireelips@kpnplanet.nl  

 
ONTMOETING IN HET ONTMOETINGS-CAFÉ 
Na gezellige en aardig bezochte eerste twee avonden in het nieuwe seizoen bent u natuurlijk weer 
van harte uitgenodigd in de donkere decembermaand.  
En wel op 9 december van 21.00 uur tot 23.00 uur. 
 
Inmiddels zijn we gewend in de nieuwe jeugdruimte in de zij-zaal. Ingang via de hoofdingang en de 
hal. Komt u na 22.00 uur, dan graag even bellen aan de voordeur. 
Als gastechtpaar zijn deze avond Adrie en Kees Willemstein aanwezig. Zij heten ieder, oud en jong, 
graag welkom en zien u en jou graag. 
 
Namens de redactie wordt u een goede Adventstijd toegewenst. 
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