Protestantse Gemeente Koudekerke
nieuwsbrief richting 22 november 2020

De twee strenge weken betreffende coronamaatregelen zijn voorbij, we keren terug
naar de situatie van oktober. De Klimop kan weer open voor bijeenkomsten van kleine
groepen. Koffiedrinken na de kerkdienst doen we echter nog niet.
Preek in de week: we
lezen een gelijkenis over
een vijgenboom. In de
winter lijkt hij dood, je
geeft er niks meer voor.
Maar zodra het lente
wordt komt hij tot bloei en
levert maar liefst twee
keer vrucht! En wat voor
vrucht: gezond en lekker
bovendien. Leer van de
vijgenboom, zegt Jezus.
Een nieuw begin in een
vastgelopen situatie. Jezus
roept ons op: houd moed
en laat je niet van de wijs
brengen door alles wat er gebeurt aan erge dingen.
De bloemen gingen vorige week als groet naar mevr. Louise van Trierum,
Kaapduinseweg 5.
In het ziekenhuis te Goes verblijft dhr Rijneveld, de Walestraat 12.
Kerkdienst zondag 22 november: eeuwigheidszondag, we gedenken de overledenen.
Er is geen kindernevendienst.
Aanmelden: tot vrijdag 20 november, 19.00 uur bij Piet Wielemaker. (tel. 551365,
e-mail: pietwielemaker@hotmail.com.)
Liturgie:
Welkom door ouderling van dienst
zingen: lied 139: 1, 2 (lezen), 4
groet en bemoediging, verootmoediging :
zingen: Als de hemel vol gezang is (Sytze de Vries)

gebed van de zondag
schriftlezing: Matteus 24: 29 – 33
zingen: lied halleluja
verkondiging, orgelspel
zingen: lied 910: 1, (2 en 3 lezen), 4
herdenking
zingen: lied 730
gebeden, die we afwisselen met zang: Bij God ben ik geborgen (Taize traditie), melodie lied 62b, en
besluiten met het samen bidden van het gebed des Heren
slotlied: lied 727: 1, 2, 3, 4, 10, zegen, met gezongen Amen

vesper, 17.00 uur
ook voor dit avondgebed vragen wij u om u op te geven als u wilt komen, bij Piet
Wielemaker. Dit avondgebed kunt u ook volgen via kerkdienstgemist.
De liederen die gezongen worden: lied 134: 2 / psalm 97: 1, 5, 6 / 157a / 257
Bijbellezing: openbaring 21: 1-7
(volledige liturgie op de website)
Let wel: in kerkblad staat op de achterzijde dat er de 22e een gezinsdienst is op zondag
22 november, en een avondgebed op 29 november. Dit is dus verkeerd, het is
andersom!!!
Jaarboekje 2020
Dank aan hen die reageerden op mijn vraag om mutaties door te geven voor het
nieuwe jaargidsje van onze gemeente. Hebt u ook nog een wijziging? U mag het tot
eind volgende week doorgeven aan Anton van Haren of mij:
liturgie@pkn.koudekerke.nl of annegeralos@gmail.nl

Een hartelijke groet, Anne-Gera Los
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