4e zondag van advent (behoorlijk duister rond de kaarsen….)

Nieuwsbrief van de Johanneskerk (nr.43/week 51)
18 december 2020
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Wachten in Advent
Wachten voor het ochtendlicht
Wachten in de nacht
Wachten in onrust
Wachten met wie wachten
Wachten voor het ochtendlicht
Wachten in onzekere tijden
Wachten bij het onplanbare
Wachten in onmacht
Wachten voor het ochtendlicht
Wachten op een betrouwbare gids
Wachten op de stem die vrede geeft
Wachten op een kompas uit de moerastijd
Wachten voor het ochtendlicht
Wachten in de schaduw van wat eindigt
Wachten op liefde die zal optillen
Wachten op Licht dat er al is in de nacht.
Marinus v.d. Berg
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Pastoraat
Nelly Dekker (Bijenlaan) verblijft nog in het Ewout en Elisabeth Gasthuis, k.501,
Gansfortstraat 4, 3961 CR Wijk bij Duurstede. Ze wordt er goed verzorgd en doet
mee aan allerhande activiteiten. Ze heeft weer nieuw gips gekregen voor een
paar weken. Alle goeds gewenst uit de gemeente!

Twee bruidsparen zetten we graag even extra in het zonnetje, vanwege een
mooi jubileum:
Dinsdag 22-12 zijn Joke en Teus Stahlie 50 jaar getrouwd! Goud, voor deze
gouden mensen die zoveel betekenen voor de gemeente en daarbuiten. We
wensen jullie van harte geluk met deze dag, die weliswaar ‘anders dan gehoopt’
gevierd zal worden, maar absoluut niet minder feestelijk. Zeker gezien de
dankbaarheid die ze beiden voelen om alle goede dingen die ze in alle jaren, tot
vandaag aan toe, mogen ervaren.
Op dezelfde dag zijn Corrie en Hans Neecke 55 jaar getrouwd, ‘smaragd’ heet
dat. Op Ameland werd het feest alvast op passende wijze gevierd met het gezin.
We verheugen ons met jullie samen, om de liefde en trouw in lief en leed. Ook
met jullie boffen wij in onze gemeente, zoveel werk wordt er achter de schermen
gedaan. Dat mag best eens gezegd worden. Van harte gefeliciteerd met deze
bijzondere mijlpaal.
Voor beide echtparen Gods zegen gewenst voor de weg die zij gaan, samen met
allen die hen lief zijn.
Hoog als de hemel de liefde, wijd als het vruchtbare land,
diep als de bodem der zeeën, sterk als een stormwind haar kracht,
dat zij delen in die zegen, gave van God die liefde is.
(Lied 790:1)
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Van de predikant:
Nog steeds wordt er gezocht naar een oorzaak voor de aanhoudende
koortsaanvallen. In het moderamen is afgesproken dat ik mij deze maand alleen
focus op de kerkdiensten, en dat pastorale zaken worden overgenomen door
anderen. Dank aan allen die bereid zijn om het werk mee te dragen, zodat ik in
elk geval het werk rond de vieringen en de communicatie (Nieuwsbrieven) kan
blijven doen.
Ds. Evelyn Noltus
Lieve mensen van de Johanneskerkgemeente,
Langs deze weg willen we jullie hartelijk danken voor alle blijk van meeleven die
we de afgelopen weken hebben mogen ontvangen. Er is veel verdriet om de
terugkeer van de ziekte bij Naomi maar ook vreugde omdat ze met Jelle in het
huwelijk is getreden. We kunnen terugkijken op een prachtige dienst, die Evelyn
heeft geleid, en op een onvergetelijke bruiloft.
We ervaren de liefde van veel mensen om ons heen.
Hartelijke groet van,
Henry en Marjon Doornenbal

Bloemen
De bloemen uit de dienst van 13 december zijn met hartelijke groet en felicitaties
van de Johanneskerk-gemeente naar Tom en Ria van Kooten gegaan.
Ward Logtenberg
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Diaconie
1. Opbrengst collectes (31 oktober - 11 december)
We zijn weer blij met uw bijdragen voor de diaconale projecten!
Op zondag 1 november was de collecte voor “Sterke vrouwen in de kerk”
(Papoea; KiA) en deze bracht een bedrag van € 82,00 op.
Op zondag 8 november is er gecollecteerd voor het jeugdwerk (“Opvoeden doe
je niet alleen”); de opbrengst was € 67,00 (waarschijnlijk is er ook een deel bij de
kerkrentmeesters binnengekomen, waardoor het totale bedrag hoger zal
uitkomen).
Op zondag 15 november was de collecte voor het pastoraat (“Omzien naar
mensen binnen en buiten de kerk”) met een opbrengst van € 127,00 (ook bij
deze collecte zal een deel bij de kerkrentmeesters zijn binnengekomen).
Op zondag 22 november is er gecollecteerd voor “Kinderen in de Oekraïne” (KIA)
met een prachtige opbrengst van € 365,30.
Vanaf 6 september staat ons jaarproject (“Bijbels voor China”) centraal bij de 2e
collecte. De oproep om te trachten tenminste aan het door ons beoogde bedrag
van € 3000,-- te komen, heeft echt geholpen. Op dit moment is er door collectes
en giften in totaal € 3.412,43 binnengekomen. Als diaconie hebben we besloten
vast € 3.500,00 over te maken naar Kerk in Actie t.b.v. dit project.
Alle gevers hartelijk dank!!
Nico de Jong
2. Collectes zondag 20 december:
1e collecte: Daarom Kerst (Protestantse kerk - missionair)
Voor christenen draait het kerstfeest om de geboorte van Christus. In Hem gaf
God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven en delen met de mensen om
ons heen. De Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. Om ook dit
jaar, ondanks de coronamaatregelen, de boodschap van Kerst te kunnen delen,
heeft de Protestantse Kerk met ‘Daarom Kerst’ diverse materialen gemaakt om
mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de échte
kerstboodschap. Zoals de cd’s van ‘Daarom Kerst’, speciaal bedoeld om uit te
delen aan buren of vrienden. Voor kinderen is een eigen cd gemaakt. Met uw
bijdrage steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk om zoveel
mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van Kerst.
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Het banknummer van onze diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58.
2e collecte: Diaconaal project “Bijbels voor China”
Voor banknummer: zie hierboven.

Aandachtskring
De tip voor deze week: Nu wij niet meer zelf naar de kerk kunnen, kijk eens in
uw aandachtskring, of er misschien iemand is die digitaal niet zo vaardig is of
gewoon niet blij is om in z’n eentje de kerkdienst te moeten bekijken, en nodig
die persoon uit om sámen de (kerst)dienst thuis te vieren.
Andere tip: spreek met iemand uit uw kring af, om na de online-viering samen
koffie te drinken en na te praten over de dienst.
Tenslotte geef ik u graag een tip door van Veronica van den Brink: in plaats van
de ‘standaard’ kerstkaart, schrijf eens een zinnetje of vers uit de liturgie van de
dienst op een kaart en stuur die als groet naar iemand toe!
Mooi idee, Veronica!
Heeft u ook tips of ideeën over hoe we elkaar kunnen blijven zien en horen?
Stuur ze in naar de Nieuwsbrief!

Logeergezin in Leersum gezocht
Zorgorganisatie ’s Heerenloo heeft in Leersum een gezinshuis. Voor één van de
kinderen, een jongen van 15 jaar met een licht verstandelijke beperking zoeken
wij een logeergezin voor 1 weekend in de maand (van vrijdag 17.00 tot zondag
19.00 uur).
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Wij zoeken een warm gezin die nog wat tijd en aandacht over hebben om deze
jongen een fijn weekend te geven, zodat de gezinsouders even ontlast zijn. De
jongen is gebaat bij duidelijkheid en structuur en buiten zijn doet hem ook goed.
Als u interesse hebt en ons hiermee wilt helpen, dan zorgen we uiteraard dat u
de informatie en ondersteuning krijgt die nodig is en wordt u ook ingeschreven
als vrijwilliger.
U kunt contact opnemen met:
Gezinshuis Leersum, tel.nr.: 06 83 28 27 11.

Kerkbalans

gaat in januari van start. Het thema is dit jaar:

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage voor de kerk. De
kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de
financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Wilt u ook dat
de kerk een plek van ontmoeting en inspiratie kan blijven? Doe dan mee aan
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
In de periode van 16-01 t/m 30-01 komt een vrijwilliger het formulier bij u
ophalen.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Nico Torenstra, secretaris
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Van de Kindernevendienst
Komende zondag is het de 4e zondag, de laatste zondag van de adventstijd!
Jullie kunnen weer het knutselwerkje thuis gebruiken (hoe zit het met de foto?).

4e advent: De engel Gabriël komt bij Maria. Hij vertelt haar dat ze een zoon zal
krijgen en Hem Jezus moet noemen. Hij zal de zoon van de Allerhoogste
genoemd worden en koning zijn over Israël.
Dit is niet alleen een verhaal voor priesters en vrome mensen, dit verhaal komt
ook “bij de mensen thuis”.

Voorgangers komende weken
20 december:
24 december:
25 december:
27 december:
31 december:

ds. Arend Altena
ds. Evelyn Noltus (kerstnachtviering m.m.v. de cantorij)
ds. Evelyn Noltus
Frank Bosman
Geen dienst in de Johanneskerk

Vieringen in coronatijd
Volgende week zullen we in de Nieuwsbrief (die dan woensdag of donderdag
verzonden zal worden) u nader informeren over de vieringen rond Kerst en de
daaropvolgende zondag.
Heeft u kopij voor de Nieuwsbrief van volgende week? Graag sturen naar Hans
Neecke, die de volgende editie zal verzorgen (hans@neecke.eu).
Vergeet a.u.b. de collectes niet als het mandje niet (meer) klaar staat!
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De poster, waarmee we in Leersum onze kerstvieringen aankondigen!
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Liturgie viering Johanneskerk, 20 december 2020
4e adventszondag: ‘Rorate Coeli’
Voorganger: ds. Arend Altena
Orgel: Jan Spoel
Nico de Jong, Epko Smit, Heidi Kiel en Truus Bretveld, zang
Ouderling: Geja Smit
Diaken: Truus Visser
Lector: Sjaak Rodenburg
Beeld: George Tempelaar

De klokken luiden – orgelspel – de kaarsen branden
Orgelspel: 'Rorate Coeli' van Jeanne Demessieux (1921-1968)
Welkom
Drempelgebed bij de Paaskaars: (naar: Jesaja 45: 8)
Dauwt, hemelen, van boven
gij wolken, beregen de rechtvaardige:
Opdat de aarde zich zal openen
en de Heiland er uit zal ontspruiten.
Begroeting:
v: De Heer zij met u!
a: Zijn Geest in ons midden!
Bemoediging (gezongen):
v.
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a.
die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.
en niet loslaat het werk van zijn handen.
Lied 437: 1, 2 en 5 ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’
De 4e adventskaars
Inleidende woorden
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Gebed om ontferming
a. Heer ontferm U
De Heilige Schrift gelezen en uitgelegd
Lezing: 2 Samuël 7: 4 - 16a
Psalm 132: 2, 3 en 4
Evangelielezing Lucas 1: 26 - 38
Lied 464: 3, 4 en 10 ‘Een engel spreekt een meisje aan’
Verkondiging: “De Aankondiging”
Lied 259: ‘Zend ons een engel in de nacht’
Gebeden: Dankzegging, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
en Gaven (bij de uitgang)
Slotlied 473: ‘Er is een roos ontloken’
Zending en zegen
Orgelspel: Fughetta over 'Vom Himmel hoch da komm ich her'
van Johann Sebastiaan Bach (1685-1750)
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