
 
 

Zondag 

15-12-2019 
‘3e zondag van Advent’ 

Protestantse wijkgemeente  

Ontmoetingskerk 

                               Rhenen 

 

     

 

 

                 
 

 

 

 

Hoe maak je het goed ? 

Geef licht! 
 

 

Voorganger:  ds. Inge de Jong  
Muziek:   Rudolf van Tilborg 

m.m.v.             Lichelle Kool,  dwarsfluit 
                       Marinda Zuidweg,  dwarsfluit 

                       Gerdien Brunsveld,  viool 
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Muziek 

 

We verstillen en wachten op wat komen gaat… 

 

Welkom, ontsteken van de adventskaarsen  

 

Zingen: Projektlied ,  Hemelhoog 143.  ( staande) 

 

          Mensen kijken in het donker 

          naar een  wereld vol verdriet 

          Steek een kaars aan. Die vertelt je 

          van het licht dat je straks ziet.      

 

          Refrein: 

          Het wordt anders. het wordt lichter 

          Het wordt licht voor jou en mij. 

          En voor iedereen op aarde 

          Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 

          Mensen hebben mooie plannen 

          maar er gaat zo vaak wat mis. 

          Steek een kaars aan, die vertelt je 

          dat Gods toekomst stralend is.           

   Refrein: 

 

Groet en bemoediging: 

v.:   Genade, barmhartigheid en vrede 

 van God, de Eeuwige, 

 en van Jezus Christus, onze Heer. 

 

v.:   Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g.:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.:  God, wij hopen op U  

 op uw komst 

       en wij dromen van vrede.  

g.:  Open onze ogen voor uw toekomst 

        open onze ogen voor wat daar haaks op staat 

v: Laat ons in heel onze manier van denken en handelen 

       lichtbrengers zijn 

g.: boden van uw advent!  Amen. (hierna gaan allen zitten) 
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Zingen: lied 435: 1 en 4  Heft op uw hoofden, poorten wijd 

 

We zingen lied 463 als gezongen gebed om ontferming 

allen 1 en 2, 3 mannen 4 vrouwen, 8 allen 

 

Gebed van de zondag 

 

De kinderen in het midden – daarna nevendienst 

                                                                   

                                                                           
 

Eerste lezing: Micha 6: 1-8  Wat wil God van ons? 

Tweede lezing: Lucas 3: 10-14  

                         Johannes vertelt hoe je moet leven 

 

Zingen: lied 442:1  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 

   

Uitleg en verkondiging   

             “Er is jou mens, gezegd wat goed is 

             je weet wat de Heer van je wil: 

             niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 

             en nederig de weg te gaan van je God“ ( Micha 6: 8) 

 

Stil moment  

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed  

               

Kollekte, in twee rondgangen 

 

Tafellied:  Een plaats aan de tafel  ( lied 388 NLB), 

                  

refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 

            zij scheppen geluk. 

            Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 

            zij scheppen recht en geluk! 
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Tafelgebed, waarbij we na het : „verheffen ook wij onze stem“ 

samen zingen:  lied 985: 1 en 3  Heilig, heilig, heilig…. 

 

vervolg tafelgebed, 

waarbij we na het ‘Maranatha’ zingen:  

                           Lied 440: 2 Vat moed….. 

 

vervolg tafelgebed, uitlopend op: Onze Vader… 

 

Vredegroet 

 

Delen van brood en wijn,  

           muziek: Messiah, G. F. Haendel : He shall feed his flock 

 

Slotlied: lied 1014: 1, 2 en 5  Geef vrede door  

 

Uitzending en zegen, beantwoord met: 

 

                 (gezongen ‘Amen, amen, amen’) 
 

Mededelingen 

zondag 15 december 2019 

 

Bloemen  

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar koster 

Rein Bijkerk, die herstelt van een operatie. Zijn adres is: 

Wilhelminahof 69, 3911 MX. Wie wil de bloemen bezorgen? 

 

Collecten 

1e collecte:Stichting Tsjernobyl/kinderen Elst 

Nog steeds zijn de gevolgen van de ramp met de kerncentrale in 

Tsjernobyl in 1986 voelbaar. Veel kinderen kampen met 

gezondheidsproblemen. Daarom nodigt Stichting 

Tsjernobyl/kinderen Elst kinderen uit Wit-Rusland jaarlijks uit 

voor een gezond verblijf.  Een hele schoolklas met kinderen, 

leerkracht en tolk komen zeven weken naar Elst. Het doel is dat 

ze door een gezonde omgeving en gevarieerd eten weer 

aansterken en een onvergetelijke tijd  beleven.. 
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2e collecte: eredienst en gemeenteleven 

Uitgangscollecte: kerkelijke gebouwen 

 

Meeleven 

Mevr. Vink–Goudbeek, Utrechtsestraatweg 20, 3911TV, maakte 

een ongelukkige val en revalideert in revalidatie Charim 

Veenendaal, kamer 6, Het Holle Goed 2, 3901HB Veenendaal. 

Mevr. Wilma Olie, Rozenlaan 45, 3911DR, is een poosje 

uitgeschakeld vanwege een gebroken enkel. Wilma, een 

voorspoedig herstel gewenst. 

 

In deze week zijn er veel bijzondere kerstvieringen waarin velen 

van u en jullie betrokken zijn. Mooi dat het licht en de liefde van 

Kerst zo wordt doorgegeven! 

 

Komende vieringen  

Zondag 22 december gaat voor ds. Ton van Vliet. Op Kerstavond, 

dinsdag 24 december, zijn er twee gezamenlijke vieringen in de 

Cunerakerk. Om 19.00 uur het kinderkerstfeest met kinderkoor 

Sing4Joy en ds. Inge de Jong, en om 21.30 uur een 

kerstnachtviering met muziekvereniging Ons Genoegen en ds. 

Ton van Vliet. 

Op Kerstmorgen 25 december is er om 10.00 uur een viering 

waarin de cantorij zingt en ds. Inge de Jong voorgaat. 

Oppasdienst 0-4 jaar: mensen gezocht! 

Graag willen we weer een regulier oppasrooster gaan maken, 

zodat  er elke week iemand beschikbaar is om op de jongste 

kinderen te passen. Fijn voor (groot-)ouders en gasten.  Wie 

vindt het leuk eens in de 2 à 3 maanden op het rooster te staan? 

Jongeren maar ook ouderen zijn van harte uitgenodigd zich op 

te geven. We gaan starten met 1 persoon per zondag. Geef je 

z.s.m. op bij jeugdouderling Linda Evers: 

lindaenjanwillem@hotmail.com of bel/app 0650900613 

 

 

mailto:lindaenjanwillem@hotmail.com
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Kerstchallenge  

Vrijdagavond 20 december is de Ontmoetingkerk 

gereserveerd voor JOU!  We starten met een Feestelijk 

kerstdiner om 18.30 uur, de tafels zijn gedekt. Dus kom op je 

Kerst-best ! Na het diner spelen we een escaperoom-achtig spel 

DE KERSTCHALLENGE  die ons voorbereidt op het verhaal van 

Kerst: de geboorte van Jezus. Zorg dat je erbij bent! Graag 

aanmelden: arjan.veldhuis@hotmail.com 

of lindaenjanwillem@hotmail.com 

 

Kerstchallenge: wie wil helpen met koken?  

Om van het Kerstchallenge-diner een feest te maken hebben we 

uw hulp nodig! Wie wil helpen met koken op vrijdagmiddag 20 

december? Geef je op bij: lindaenjanwillem@hotmail.com 

 

Groene kerk - Michacursus 

Wat zegt de bijbel over sociale gerechtigheid, vluchtelingen, 

klimaat of armoede? Daarover gaat de Michacursus. De cursus 

bestaat uit zes donderdagavonden,die beginnen met een 

maaltijd om 18.30 uur. Data 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 

februari, 5 maart en 16 april. Op zaterdag 14 maart gaan we iets 

ervaren van de praktijk tijdens NLDoet. Kosten zijn 25 euro, incl. 

cursusboek en maaltijden. Aanmelden/info: Lina: 06-174190 40 

of Jacomine: 06–17433044 

 

Veilige gemeente: vertrouwenspersonen 

Wordt u/jij door iedereen gerespecteerd en in eigen waarde 

gelaten en hoe doet u/jij dat naar anderen? Helaas komt ook 

binnen kerkelijke organisaties ongewenst gedrag voor.  Daarom 

vraagt de PKN aandacht hiervoor en als kerkenraad vragen wij 

daar ook uw /jullie aandacht voor. Op verzoek van de 

wijkkerkenraden en AK heeft een kleine werkgroep enkele 

adviezen aan de kerkenraden gegeven. Respect voor elkaar, 

elkaar in waarde laten en bewust zijn van je handelen zijn hierbij 

kernbegrippen. In Onderweg leest u hier meer over. Op de 

mailto:arjan.veldhuis@hotmail.com
mailto:lindaenjanwillem@hotmail.com
mailto:lindaenjanwillem@hotmail.com
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website PKN Rhenen staan de voorstellen van de werkgroep aan 

de kerkenraden. Een van de adviezen is het benoemen van 

vertrouwenspersonen. Concrete vraag : als Protestantse 

Gemeente Rhenen zoeken we 4 vertrouwenspersonen. Iets voor 

u/jou of wilt u/jij iemand daarop wijzen. Kijk op 

www.pknrhenen.nl hoe verder te handelen. Ook staan hier taken 

en  functieprofiel/procedure  vermeld. 

 

TOP2000 Viering 29 dec. 16.00 uur 

 “In dit huis is het mooi. Is het constant een zooi. Er is lief, er is 

leed Er is zuinig of breed”, zingen Veldhuis en Kemper. Wat 

betekent het om je ergens thuis te voelen? Hoe voelt ‘thuis’ voor 

jou? Misschien denk jij aan wegkruipen op de bank met een 

lekker fleecedekentje of gezelligheid aan tafel. Pantoffels, je 

eigen kamer, jezelf kunnen zijn….  Het thema van de TOP2000-

viering is ‘Voel je thuis’. We spelen nummers uit de TOP 2000 

(en andere popliedjes) die met dit thema te maken hebben. We 

hopen dat je je thuisvoelt  Wees welkom (je pantoffels en 

fleecedekentje mogen mee)! 

 

Iets vragen/opmerken/doorgeven? 

Meeleven is van grote waarde. Blijde berichten zoals geboorte of 

jubileum, ook zorgelijke gebeurtenissen zoals (onverwachte) 

ziekte, opname/thuiskomst in/uit ziekenhuis. Geeft u iets over 

iemand door, dan graag met medeweten van die ander. Ds. Inge 

de Jong, wijk west, is vrij op maandagochtend, woensdagmiddag 

en op donderdag, en ds. Ton van Vliet is vrij maandag overdag 

en op donderdag. Mail ons via pastoraatok@pknrhenen.nl of 

telefonisch: coördinator wijk oost: mevr. Aukje Klootsema-

Wittermans, tel. 0317-741203 en/of wijk west:  mevr. Diny van 

Dijk-Stolte, tel. 0318-510630.   

 

Giften Ontmoetingskerk 

Giften voor de Ontmoetingskerk kunnen worden overgemaakt op 

NL 70 RABO 0367 0543 61 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. 

o.v.v. bloemengroet, diaconie, jeugd, beeld & geluid, 

http://www.pknrhenen.nl/
mailto:pastoraatok@pknrhenen.nl


8  

 

Ontmoetingskerk algemeen. Informatie: penningmeester Rob 

Moret moretrob@hotmail.com 
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