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Zondagsbrief 
Zondag 22 november 2020 

Kleur: Groen 
 

Laatste Zondag Kerkelijk jaar 
 

 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Teo van Cadsand 
Muzikale medewerking in de vorm van solozang door 
verschillende gemeenteleden 
Koster:    Patrick de Koning 
Videowall:    Andrea van Hermon 

 
Uitzending kerkdiensten 
Tijdens deze dienst van Gedachtenis, worden de namen genoemd van 
gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Er is ook aandacht voor 
mensen die we hebben verloren, maar niet bij naam worden genoemd.  
 

U kunt de dienst om 10.00 uur meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl 

Ook later is dat nog mogelijk.  
 

 
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen 
naar Kees en Adri-Anne Biesheuvel, Ds. Raamshof 32. 

 

Omzien naar elkaar 
Mevr. Verhelst-Verpoorte is verhuisd naar ZorgSaam Emmaüs, 
Handboogstraat6, 4515 CW IJzendijke, kamer 307. Haar nieuwe 
telefoonnummer wordt: 0117-440824.  
We wensen haar toe dat dit nieuwe huis snel een nieuw thuis zal zijn.  
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen, thuis,  
in het ziekenhuis of elders. 
 

Feestelijke bericht: 
Op donderdag 26 november zijn Jan en Tanny Pijpelink-Slotema,  
Molendijk 11, 50 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte hiermee en 
wensen hen samen met degenen die ze lief zijn een bijzondere dag toe. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


2 
 

Bij de komende diensten 
Volgende week beginnen de Adventsweken gevolgd door Kerst. 
Een bijzondere periode in het kerkelijk leven. 
Helaas mogen we nog niet met heel veel mensen in de kerk samenkomen. 
Gelukkig zijn er naast de kerkzaal ook nog andere ruimtes in het kerkgebouw, waar 
we samen de dienst kunnen beleven. Ook thuis kan de dienst via beeld en geluid 
mee beleefd worden. Zo blijven we met elkaar verbonden. 
 

Zondag 29 november, Eerste zondag van Advent.  
Onze eigen predikant ds. Saskia Ketelaar hoopt om 10.00 uur in deze dienst 
voor te gaan. Met de kinderen kijken we mee naar het project met als titel:  
‘Het beste nieuws’ van Kind op Zondag; Wat is het beste nieuws dat je kunt 

bedenken? Daarover denken we in de adventstijd met de kinderen na.  
Zo leven we toe naar kerst, het feest van de geboorte van Jezus. 

Er is na afloop van de dienst één collecte.  
Deze is voor 50% bestemd voor kerk en pastoraat en voor 50% bestemd voor 
Kerk in Actie. 
 
Komende week 
Open kerk en Middaggebed  
De kerk is zoals iedere dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
We volgen de aanwijzingen en ontsmetten voortdurend zodat alles veilig blijft. 
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek met afstand.   
U en jij: van harte welkom! 
 
Dinsdag 24 november: Kids op Zolder 17.30 – 19.30 uur 
   voor kinderen van groep 7 en 8 en klas 1 en 2  

    

 

   

 
 

Dank! 
De afgelopen twee weken was de collecte bestemd voor   
Opvang voor gestrande vluchtelingen 
Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met drie 
partnerorganisaties.  
Uw financiële bijdrage heeft € 540,00 opgebracht. 
Heel veel dank daarvoor! 
De diaconie heeft dit bedrag aangevuld tot € 1000,00 
 

Werkgroep Diaconie & ZWO 


