Protestantse Gemeente Koudekerke
nieuwsbrief richting 13 december 2020

Volkskerstzang: wellicht ten overvloede: zowel de volkskerstzang als de ‘kerst in de
buitenlucht’ die gepland stond voor komende zondag vervalt. (stond vermeld in de
activiteitenfolder)
Beleidsplan en plaatselijke regeling liggen ter inzage in de consistorie. Ook op de website
beschikbaar, onder kopje ‘nieuws’. Hebt u een vraag of opmerking dan kunt u die
neerleggen bij de voorzitter Jolanthe Jansen, op papier of per e-mail.
Bloemen gingen afgelopen zondag naar Piet en Matty Wielemaker, de Walestraat 40 en
fam. Oheim, Evertsenstraat 10.
Gemeenteleven:
Bij Francis Haring en Petra Jeronimus is 6 december een tweeling geboren. Twee broertjes
voor zus Nina. Ze kregen de prachtige namen: Ties Marinus Andreas en Siem Andreas
Marinus. Zij wonen Oude Vlissingseweg 83, 4336 AC Middelburg. Een hartelijke felicitatie
met de komst van dit prachtig stel!
Meneer Rijneveld uit de Walestraat verblijft momenteel in Ter Reede.
Bericht van overlijden: 4 december is mevrouw Angela de Jong – Deelaege overleden op
89 jarige leeftijd. Zij is sinds 2016 de weduwe van ds. de Jonge, die van ’69 tot ’89
predikant was in Koudekerke. Donderdag 10 december is in besloten kring afscheid van
haar genomen voorafgaand aan haar begrafenis.
Zondag 6 december, tweede advent, 10.00 uur.
Aanmelden: tot vrijdag 11 december, 19.00 uur bij Piet Wielemaker. (tel. 551365, e-mail:
pietwielemaker@hotmail.com)
Voorganger: ds. G.J.Smit, Middelburg
Liturgie:
welkom en mededelingen
intochtspsalm
psalm 85 : 1 en 2
stilte
bemoediging, groet
drempelgebed
zingen
psalm 85 : 3 en 4
litanie van Advent

Magnificat
lied 157a
gebed van 3e Advent
de derde Adventskaars wordt aangestoken
TeNaCh
Maleachi 3,19-24 (lector)
lied
lied 910 : 1 en 2
Evangelie
Lukas 1,1-25 (werkvertaling door voorganger)
acclamatie
lied 339a
preek, zingen lied 451
gebeden/stil gebed/Onze Vader
slotlied
lied 466
wegzending
de tien Woorden
zegen

bij de bloemschikking: Zondag Gaudete. ‘Verheugt u in de Heer te allen tijd’. (Roze)
Lezing: Johannes 3,22-30
In de lezing wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere
toekomst. Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven.
De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap.
Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht dat buigt naar het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte roze knoppen;
het goede leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.

Kerkdienst op televisie bij omroep Zeeland, 9.00 uur. Gemeenschappelijke online viering
Geloof in Zeeland vanuit de Katse Kerk in Kats. Deze dienst wordt opgenomen in
samenwerking met Omroep Zeeland.
Voorgangers: ds Peter Broere van de gereformeerde Ichthuskerk in Tholen en ds Karin
van den Broeke van de Protestantse gemeente De Ontmoeting op Noord-Beveland.
Muzikale medewerking: Noord-Bevelandse Zangers.
Een hartelijke groet en: vrees niet de morgen wat hij ook brengen mag! Want Hij die de
leliën met heerlijkheden bekleedt, zal ook zijn kinderen kleden, Hij kent ons lief en leed.
(uit lied 910, wordt zondag gezongen)
Anne-Gera Los
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