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                                                Wilt u zich ook biddend voorbereiden op de dienst? Dan bent u vanaf 9.45 uur welkom       

 Zondag 4 december              Spreker:                              Jan Spies
                                                             2de advent                         Zangleiding:                 Evert Izeboud                                              
           Oudste van dienst:              Evert Izeboud 
                                                                                                      Avondmaal:                         Michael v.d. Berg 
 
                                                                                                          Collecte:   1. Gemeente 

                                                                                                         2. St. Frontiers (Rachman en Nelleke) 
 

                                                                      Zondag 11 december     Spreker:                               Arnold v. Heusden 
                                                                           3de advent                         Zangleiding:                         Jenny de Haan 

                                                                          Oudste van dienst:               Pieter Donkers 
                                                                                                           
 

Sprekers voor de komende tijd                                                                                                                                                                                     
Kees de Vlieger, Henk Quartel, Steven Verhorst, Jan v tellingen, Stephan Rothuizen, Henk Quartel 
 
Advent 
Als diakenen zullen we, de komende zondagen, de adventskaars aansteken. Ieder met een eigen bijdrage.  
 
Kerstmarkt in de bibliotheek 
Evenals als voorgaande jaren heeft Nynke allerlei eigengemaakte kerstartikelen en kerstkaarten te koop. Aanbevolen! 
 
Gebedskring 
Aankomende woensdag zijn we te gast bij Ria Lagemaat van 14.30–15.30 Herwijnenplantsoen 58 Nieuwegein 
. 
Kerstpakkettenactie 
Er is genoeg geld binnengekomen voor de kerstpakketten zodat alle adressen een mooi gevuld tasje krijgen.  
Ook de vluchtelingen op de boot krijgen een kleine attentie als groet van de kerken. Alle gevers hartelijk dank! 
 
Oog voor elkaar 
Een kerstkaartje sturen naar hen die we niet meer in de kerk zien? Hier nog even de namen: 
Lydia de Groot, Liselot Helsloot (nog steeds in huize Parkwijk Utrecht), Ria Kollaart, Willem Snoek, Dee Tan, Elly v.d. Valle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal 
je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie 
luisteren. 
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door 
jullie laten vinden – spreekt de HEER 
Jeremia 29:11 en 12 (nbv) 

 
                                                            Week: Zondag 4 december  tot  Zondag 11 december 
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Kroniek december 2022 
 
In de media hoor je weer regelmatig spreken over de donkere dagen voor Kerst. 
 
En ja, in deze tijd van het jaar duurt  het ‘s morgens langer voor het licht is en wordt het ‘s avonds weer vroeger  donker.   
Behalve fysieke licht en donkerte, bestaat er ook geestelijke licht en  duisternis.  
Die geestelijke duisternis is veel ernstiger dan de fysieke.  
Wie dat in zijn/haar eigen leven ervaren heeft, weet hoe waar dat is. 
 
Jezus zegt in Joh 12:      
“Ik ben als een  licht in de  wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijven”. 
Daarom  kan een discipel van Jezus met toewijding  zingen: 
“Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie U bent”. 
 
In deze Adventstijd staan we erbij stil dat Jezus, het Eeuwige Woord van God, als een mens naar deze wereld is gekomen.  
Een groot wonder dat 2000 jaar geleden plaatsvond. 
 
Over de gehoorzaamheid van Jezus tot de dood aan het kruis lezen we in Filippenzen 2:  
“God heeft Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,  
opdat in de naam van Jezus  zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die onder de aarde zijn,  
en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here , tot eer van God, de Vader!” 
 
Adventstijd mag dan ook veel meer zijn dan een tijd van dankbaar gedenken:  
met reikhalzend verlangen mogen we uitzien uit naar die dag dat Jezus zal terugkeren in macht en majesteit. 
Een dag tot grote vreugde voor wie Hem toebehoren, maar tot verschrikking voor wie Hem afgewezen hebben. 
 
Laten we er in deze donkere dagen voor Kerst voor open staan dat de Heer ons wil gebruiken om iemand tot Hem te leiden.  
Dat we vervuld met zijn Heilige Geest, een instrument van God mogen zijn waardoor iemand getrokken wordt uit geestelijke duisternis. 
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
 
Evert 
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