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Bijeen vervroegd
In verband met de komende feestdagen zal Bijeen tweemaal een dag eerder
verschijnen: 24 december wordt dus woensdag 23 december en 31 december
wordt woensdag 30 december. Met het aanleveren van de kopij graag hiermede
rekening houden.
Toelichting collecte: Hart voor Moldavië
Moldavië, toch al het armste land van Europa, heeft naast corona ook nog eens te
maken met extreme droogte. Met de winter op komst wordt het leven van de
allerarmsten zo nog ingewikkelder. Zie in je huis, wat vaker gewoon een krot is,
dan maar warm te blijven. Stichting Hart voor Moldavië staat juist die mensen
zeer direct nabij met voedselpakketten, sprokkelhout en persoonlijke aandacht.
Daar leven zij van op en geeft hen weer moed en kracht. Vandaag mogen wij daar
mee aan bijdragen.
Kerkdiensten op 20 december 2020 – 4e zondag van advent
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Berichten van max. 75 woorden donderdag vóór 22 uur per e-mail naar bijeen@pkn-naaldwijk.nl.
Bijeen op vrijdag per e-mail ontvangen? Wordt abonnee via www.pkn-naaldwijk.nl menu Contact

Huwelijksjubilea
Op 16 december is het echtpaar van 't Wout-van Geest 55 jaar getrouwd.
Ge en Jos van der Wel zijn 18 december 50 jaar getrouwd.
Berichten
Avondmaalsviering op zondagmorgen 13 december 10.00 uur
Op 13 december staat een Avondmaalsviering gepland. De bedoeling is om die
in het Atrium te houden. We zitten de hele kerkdienst aan tafel. Brood en
wijn staan klaar. Iedereen is welkom! Er is plaats voor 30 kerkgangers. Via
kerkomroep is de kerkdienst thuis mee te maken door wie maar wil. 'De mensen
zullen een stralend licht zien'. Die woorden uit Jesaja verbinden ons met
elkaar en met God in ons verlangen naar het Licht.
Uitleg bij de liturgische schikking
3e Adventzondag: Licht en donker. Jesaja 9:1-6 De mensen zullen een stralend
licht zien. Gods volk leeft in donker maar God beloofd ze een stralend licht! Leven
met God is mooi, kijk maar links van de kaarsen. Wanneer je leeft zonder God leef
je in het donker: zie rechts van de kaarsen.
Lessons and Carols op zondagavond 13 december in de Oude Kerk
De jaarlijkse 'Service of Lessons and Carols' in de Oude Kerk kan dit jaar
geen doorgang vinden op de gebruikelijke manier. Het koor kan niet zingen.
Maar er zal wel een viering in de Oude Kerk zijn met mooie Adventsliederen,
liederen van verwachting, licht en hoop. We luisteren naar muziekopnames van
elders. Lezingen, liederen en gebed. Een mooie invulling van Advent.
Herinnering gemeenteoverleg maandag 14 december
Nogmaals een herinnering aan het gemeenteoverleg van komende maandag om
20.00 uur. De agenda hiervoor ontvangt u bij deze Bijeen. In verband met de
geldende coronamaatregelen dient u zich vooraf aan te melden via scriba@pknnaaldwijk.nl. De volledige agenda ligt in beperkte oplage in de kerk. Uiteraard
kunt u deze ook bij mij digitaal verkrijgen.
Maja Burger, secretaris kerkenraad
Digitale Levende Adventskalender
Op de 1e Adventszondag, 29 november, zijn we ermee gestart: de Levende
Adventskalender. Niet zoals vorig jaar toen we elke dag bij een ander adres
op bezoek konden. Dit jaar doen we de Levende Adventskalender digitaal. Elke
dag een bijdrage van een of meerder gemeenteleden van de Oude Kerk of de
Ontmoetingskerk. Elke dag is er een nieuwe bijdrage te zien op de website en
op Facebook. De moeite waard om te kijken!
Oproep voor kerstwensen op film
In de viering op eerste Kerstdag kunnen er niet veel mensen in de kerk komen.
Kunnen we elkaar dan ook geen gelukkig Kerstfeest wensen? Ja, dat kan wel! Zet
je goede wensen voor Kerst en Nieuwjaar op een filmpje, dan geven wij het een
plek in de kerkdienst en op de website. Doen! Mailen mag naar devries@pknnaaldwijk.nl

Collectebonnen
Volgende week vrijdagavond 18 december kunt u voor de laatste keer dit jaar
collectebonnen aanschaffen. U kunt dan terecht van 19.00 tot 19.30 uur in de
Ontmoetingskerk. Vanaf 18 december zal gedurende de Coronatijd, de
collectebonnen alleen bij mij thuis verkrijgbaar zijn. Mocht u onverhoopt
eerder zonder collectebonnen komen te zitten dan kunt u ook bellen naar Jan
Dekker 625659 of bestellen via de Webwinkel op de site van de PKN - Naaldwijk.
Online Kerst-challenge 2020 van Basics en Search
Zondag 20 december van 10 tot ongeveer 11 uur willen we online aan de slag
met De Kerst-challenge (Voor alle middelbare scholieren tot 16 jaar). Het is
een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te beleven. We doen
opdrachten en lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Wil je
zondag 20 december meedoen? Geef je alvast op via de mail Schakeltje@pknnaaldwijk.nl of in de appgroep!
Groetjes, Aike, André, Esther, Jenny, Marlies, Sandra en Wouter
Kerstdoemiddag kinderkring
Ook dit jaar vieren we kerst met de kinderkring, maar wel anders dan andere
jaren. Dat betekent helaas zonder vaders en moeders en opa’s en oma’s. Op
zondag 20-12-2020 van 16.00 tot 17.00 uur in Ontmoetingskerk gaan we er een
leuke middag van maken. Kinderen van groep 3 t/m 8 zijn welkom. De leiding
houdt zich aan de Coronamaatregelen. Aanmelden is niet verplicht, maar we willen
graag weten hoeveel kinderen er komen. Je kunt je opgeven door een mail te
sturen naar: heleen.v.d.lans@planet.nl of een berichtje naar tel. 06-12276059.
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BEGIN
Moment van stilte
Groet voorganger:
Genade voor u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer
allen:
AMEN
Welkom
Aansteken van de derde Adventskaars door Cas en Dani
Psalm van het begin: 27: 1, 7, Mijn licht, mijn heil
Bemoediging
voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Gebed om ontferming
Projectlied met video van de zandtovenaar
® hierna kunnen de kinderen naar de eigen kring en nemen ze het licht mee

WOORD
Gebed
Lezing uit de Bijbel: Jesaja 9: 1-6
Lied: 158b, Een schoot van ontferming
(gezongen door het koor van de Amsterdamse
Studentenekklesia/koor voor Nieuwe religieuze muziek)
Verkondiging
Lied: 462: 1, 2, 4, 6, Zal er ooit een dag van vrede
DELEN
Gebeden,
met gesproken responsie: DOE LICHTEN OVER ONS UW AANGEZICHT
® de kinderen komen terug uit de eigen kring

Tafelgebed, afgesloten met het Onze Vader
Delen van brood en beker, met Lied 445, De nacht is haast ten einde
(gezongen door het Zeeuws Vocaal Ensemble o.l.v. Kees van Eersel)
Dankgebed
Slotlied: O kom, o kom, Immanuël (Gez. 125: 1, 3 LvdK)
ZEGEN
Wij zijn een Groene kerk. Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt gebruik gemaakt
van Paperwise papier. Dit papier is gemaakt van landbouwafval.

