
 
 

 

Zondag 
8 december 2019 

2e zondag van Advent 

Protestantse wijkgemeente  

Ontmoetingskerk  

Rhenen 

 

 

…..de dag zal komen… 

 

        Voorganger:   Ds. Ton van Vliet 

  

Orgel/vleugel:  Eric Voet en Jan 

Teunissen van 

Manen 

Zanggroep KLOK, o.l.v. Eric Voet  
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WE KOMEN SAMEN 

Muziek 

 
We verstillen en wachten op wat komen 
gaat… 

 
Welkom, waarna Eline de tweede 
adventskaars  

ontsteekt 
 
Zingen: Lied van het licht (bundel Hemelhoog nr. 
143) staande)  
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Mensen kijken naar de sterren. 

Maar dat licht is ver en koud. 
Steek een kaars aan, die vertelt je 

van het licht dat van ons houdt. 
 
refrein: Het wordt anders… 

                  
 Groet, aanvangswoord en drempelgebed 
 
v.  De Eeuwige groet ons met vrede. 

a.  Zijn vrede ook met jou. 
 
v.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g.  die hemel aarde gemaakt heeft. 
 

v.  God, wij hopen op U, op uw komst, 
     en wij dromen van licht en vrede. 

g.  Open onze ogen voor uw toekomst; 
     open onze ogen voor wat in de weg staat.  
     Dat wij lichtbrengers zullen zijn, 
     boden van uw advent.      
v.   In naam van de Vader, de Zoon 
     en de Heilige Geest. 
g.  Amen! 

           (gemeente gaat zitten) 
           
   
                       

           

Zingen: psalm 80 vers 1 en 2 –  
  O God van Jozef, leid ons verder  

 
Korte inleiding op de viering 
 
Zanggroep Klok zingt: As the deer…. 
 
Zoals een hinde smacht naar stromend water, 
zo smacht mijn ziel naar U, o God (Psalm 42) 

 
Gebed om ontferming 
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Zingen: lied 463 vers 6, 7 en 8 Kyrie eleison 

   
  

WE HOREN WOORDEN VAN GOD 
 
Gebed van de zondag 
 
De kinderen in het midden 
 
Zingen: lied 461 vers 1 en 4 – Wij wachten op de koning 

 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Eerste lezing: Micha 4 vers 1 - 8  

 
Zingen lied 454 – De mensen die gaan in het duister 

  
 
Tweede lezing: Romeinen 15 vers 4 – 6  
 
Zingen: 
       lied 970 vers 1 en 5 – Vlammen zijn er vele 
 

Uitleg en verkondiging   
 
Stil moment  
 
Zingen: lied 441 vers 1, 5 en 10 – Hoe zal ik U ontvangen 

              
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
             eventueel afgewisseld met lied 458 
              
Inzameling van de gaven  
 

de kinderen komen terug uit de nevendienst 
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Gebed over de gaven en Onze Vader 
 

WE STELLEN ONS IN DIENST VAN GOD 
 

Slotlied met joiners: lied 679 vers 1en 3                
(staande) 
         (bundel Hemelhoog) 
 
Zanggroep KLOK zingt ons toe: Gezongen zegenbede: 
Altirischer Segenswunsch 
 

Mögen sich die Wege vor deinen Füssen ebnen, 
mögest du den Wind im Rücken haben 
und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns 
wiedersehn, 
möge Gott seine schützende Hand über uns halten. 

 
  

Möge die Sonne warm dein Gesicht bescheinen, 
 möge der Regen sanft auf deine Felder falln 

und bis wir uns wiedersehn, und bis wir uns 
wiedersehn, 
möge Gott seine schützende Hand über uns halten. 

 
 

 
(gezongen ‘Amen, amen, amen’) 

 
 

 
 

Bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York 
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Mededelingen 

 
Mededelingen zondag 8 december 2019 

 
Bloemen  

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar dhr. & mevr 

Gerrit en Nieske de Jager, Majoor Jacomettiweg 22, 3911BR. 

Wie wil ze  bezorgen? 

 

Collecten 

1e collecte: Noodhulp collecte Diaconie: Syrië  

Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in 

Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan 

onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de 

situatie ter plekke is gespannen. In het getroffen gebied 

liggen drie gemeenten (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) van 

de partnerkerk van de GZB, de Nationale Evangelische 

Synode van Syrië en Libanon (NESSL). Ze gaven de 

dringende afroep af: 'Help ons alstublieft'. Kerk in actie voert 

campagne om de kerk in Syrië weer op te bouwen. Herstel 

van kerkgebouwen en scholen is van levensbelang voor 

Syriërs die in het land willen blijven. Wij geloven in delen en 

kunnen door een gift en gebed schouder aan schouder staan 

met onze broeders en zusters. 

2e collecte: Eredienst en gemeenteleven 

Uitgangscollecte: kerkelijke gebouwen 

 

Na de viering: zanggroep en Schrijfactie Amnesty 

International 

Een groepje gemeenteleden verzorgt vanmorgen, na de 

viering, een kort gezongen koffieconcert. Gewoon omdat ze 

van zingen houden! De liederen staan al in het teken van 

kerst. 
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Na deze viering bent u ook tot 12.30u. van harte welkom in 

zaal 1 om brieven te schrijven aan regeringen in landen als 

Griekenland, Iran, Zuid-Sudan en China om te vragen om 

eerlijke processen voor dappere mensenrechtenactivisten, 

vrijspraak voor onschuldige, dappere vrouwen en het 

voorkomen van de doodstraf voor een minderjarige jongen. 

 

Adventskalenders – op weg naar Kerst! 

In  de hal liggen (hopelijk) nog enkele adventskalenders van 

de PKN. Per adres mag u er eentje meenemen. Op is op! 

 

Komende vieringen  

Zondag 15 december, derde zondag van advent, vieren we 

een dienst van Schrift en Tafel, waarin ds. Inge de Jong 

voorgaat. Op zondag 22 december gaat ds. Ton van Vliet weer 

voor. 

 

Meeleven 

Mevr. Wilma Olie, Rozenlaan 45, 3911 DR, is een poosje 
uitgeschakeld vanwege een gebroken enkel. Wilma, een 
voorspoedig herstel gewenst!   
 

TOV-avond speuren in het Liedboek: dinsdag 10 

december 

We krijgen er niet genoeg van. Daarom is een derde avond 

over het Liedboek gepland. U/jij kunt ook nu meedoen: 20.00 

uur koffie, gesprek van 20.15 -21.45 uur, met ds. Inge de 

Jong. 

 

Wie helpt mee versieren? 
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Zaterdag 14 december willen we de kerstboom neerzetten in 

de kerk. Wie helpt met klaarzetten en versieren? Graag een 

berichtje naar freek.bouwman@ziggo.nl 

  

Kinderoppas: wie doet mee? 

Graag willen we weer een regulier oppasrooster gaan 

maken. Zodat er elke zondag iemand beschikbaar is om op 

de jongste kinderen van 0-4 jaar te passen. Niet alleen fijn 

voor de jonge gezinnen in onze gemeente maar ook als er 

gasten in ons midden zijn. Wie vindt het leuk eens in de 2 a 

3 maanden op het rooster te staan? Hoe meer mensen zich 

opgeven hoe minder vaak je aan de beurt bent. Samen zijn 

we de kerk! Jongeren, maar ook ouderen zijn van harte 

uitgenodigd zich op te geven. We starten met 1 persoon per 

zondag. Meld je z.s.m. bij Linda Evers: 

lindaenjanwillem@hotmail.com of bel/app 0650900613 

 

Jeugdwerk 

Deze zondag is er weer JOIN, vol verwachting klopt ons 

hart…want 5 december is al geweest, maar Sint laat vaak 

wel nog een zak achter voor ons JOINERS. Volgende JOIN is  

zondag 26 januari. 

De laatste Rock Solid en Solid Friends en kindersoos 

avonden dit jaar zijn op vrijdag 13 december. Zorg dat je er 

bij bent ! 

Wat Hoe laat? Wanneer ? 

Kindersoos ( 

groep 4,5 en 6) 

18.45 uur 

jeugdruimte OK 

13 december 

Rock Solid   

(groep 7 en 8) 

19.38 uur 

jeugdruimte OK 

13 december 

Solid friends ( 

vanaf 1e VO) 

19.52 uur 

jeugdruimte OK 

13 december 

 

mailto:freek.bouwman@ziggo.nl
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  dat ons voorbereidt op het verhaal van 

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

graag even opgeven i.v.m. voorbereidingen diner :  

arjan.veldhuis@hotmail.com of 

lindaenjanwillem@hotmail.com 

Om van het kerstdiner 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 

 

13 december slotconcert Eben Haëzer, Cunerakerk, 

20.00 uur 

Vrijdag 13 december treedt het koor Eben Haëzer voor de 

laatste keer in haar lange bestaan op.  Het is een concert o.l.v. 

Jannie Wichards, dat in het teken staat van ‘op weg naar 

Kerst’. Toegang is kosteloos!  

  

TOP 2000 viering 29 december 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…. Maar is dat eigenlijk wel 

vanzelfsprekend? Ook een interessante vraag. Op 29 

december staat de TOP-2000 viering in het teken van het 

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

mailto:arjan.veldhuis@hotmail.com
mailto:lindaenjanwillem@hotmail.com
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(en andere popliedjes) die met dit thema te maken hebben. 

We hopen dat je je thuisvoelt  Wees welkom!  

P.S… 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, 

Ontmoetingskerk algemeen. Informatie: penningmeester Rob 

Moret moretrob@hotmail.com 

 

 
                      
 

 

 

 

mailto:pastoraatok@pknrhenen.nl
mailto:moretrob@hotmail.com
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Programma 
 
voor het koffieconcert van het kleinkoor  van de Ontmoetingskerk (KLOK) 
op 8 december 2019 

 

Once in royal David’s city    - H.J. Gauntlet 

Heilige Nacht            -  Joh.Fr. Reichhart 

O little town of Bethlehem  -   R. Vaughan Williams 

As the deer panteth…              -   Martin   Nystrom 

Angel Voices Ever Singing     -  Edwin G. Monk 

Altirischer Segenswunsch     -  Gúnther  Schwarze 
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