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Eredienst
Zondagmorgen zal in de morgendienst bij ons voorgaan pastor Guus Ruijl uit Schiedam. Voor
onze wijkgemeente geen onbekende. Een goede en gezegende dienst met elkaar.

Lenie de Boer – Keijzer

Advent
Het woord ‘Advent’ betekent ‘Komst’, ‘Toe-komst’. Wij wachten op de komst van het Kind
van  Bethlehem,  Gods  menswording.  Die  komst  was  niet  zonder  reden:  Hij  komt  in  de
verlorenheid  van  de  schepping:  de  verlorenheid  van  mensenlevens,  van  de  wereld.  Deze
weken zijn daarom gekleurd door het paars van de ingetogenheid, de boete, de bezinning. Ook
de  liturgie  past  zich  aan:  het  Gloria  valt  stil  en  dat  gebeurt  ook  met  acclamaties  van
‘Halleluja’. Zo zien wij vooruit naar Gods op ons toe-komen, niet passief-afwachtend, maar
actief-verwachtend.

Avondgebeden
In  de  tijd  van  Advent  zijn  er  wekelijks  avondgebeden  in  de  Grote  Kerk  en  in  de
Rehobothkerk.  Op  woensdag  5  en  12  december  in  de  Grote  Kerk  en  op  woensdag  19
december in de Rehobothkerk. Korte, sobere momenten van verstilling en bezinning. Steeds
om 19.30 uur en u bent er van harte welkom!

Kaarsenboom
In de pastorale dienst op 25 november is de kaarsenboom in gebruik genomen. Die grote
kandelaar, een standaard voor waxinelichtjes. Er kunnen 30 lichtjes op geplaatst worden. In
gestileerde vorm lijkt het op een boom, omdat de lichtjes op verschillende hoogtes kunnen
worden geplaatst. De hele goede en zuivere functie van een kaarsenboom is deze: wanneer
gemeenteleden of bezoekers van de kerk een kaarsje willen aansteken voor iemand die hen
aan  het  hart  ligt  of  voor  iets  dat  hen  bezighoudt,  dan  is  dat  vanaf  nu  mogelijk.  In  de
bijbehorende bezinning brengen zij dat voor het aangezicht van God. Elke kaars in de kerk is
een afgeleide van de paaskaars: het teken van de opgestane en levende Heer. Soms hebben wij
ook de woorden niet voorhanden voor een gebed; de aangestoken kaars fungeert dan als ons
woordeloos  gebed,  ís  dat  gebed.  Vooraf  aan  een  kerkdienst  brandt  al  één  kaarsje  in  de
kaarsenboom en gemeenteleden, die dat willen, kunnen vooraf of na de dienst in alle rust een
kaarsje  daaraan  aansteken  en  in  de  boom  plaatsen.  Dit  zal  ook  mogelijk  zijn  bij  een
openstelling  van  de  kerk.  Onze  kaarsenboom  heeft  nu  een  plek  gekregen  links  van  het
liturgisch centrum. Daar is – misschien nog wat provisorisch – een stiltehoek ingericht. Bij de
kaarsenboom ligt een tekst ter overweging bij het aansteken van een kaars. U kunt die tekst
voor bezinning gebruiken, u kunt het papier met de tekst ook meenemen voor gebruik later
thuis. De stiltehoek met de kaarsenboom zal er staan gedurende de Advent en Kersttijd tot en
met 6 januari. Bij het koffiedrinken na de dienst van 13 januari zal aan u worden gevraagd
hoe  u  het  gebruik  van  de  kaarsenboom  vindt.  Vervolgens  is  het  de  bedoeling  dat  de
kaarsenboom er weer staat in de Veertigdagentijd en in de Paastijd. Vindt het gebruik ervan
weerklank en draagvlak bij u als gemeenteleden, dan kan het ook zijn dat de kaarsenboom
permanent in de kerk komt te staan met een definitief ingerichte stiltehoek. Opnieuw: een
verrijking van onze kerk en voor ons gemeente-zijn!

Ten slotte



Een hartelijke groet aan u allemaal!
ds. Nico Paap

Adventskalender
U kunt voor € 1, - per stuk een mooie Adventskalender bestellen bij Kerk in Actie op hun site:
www.kerkinactie.nl/advent; misschien een leuke tip.

Marian Verhagen

Zondag 2 en 9 december: neem uw portemonnee mee.
Na de diensten van 2 en 9 december zijn er leuke kansen om kaarten, kaarsen  (2 december
voornamelijk) en levensmiddelen,  leuk speelgoed, boekjes, sieraadjes, tassen, sjaaltjes en wat
nog meer? Op zondag 2 december zal er een stand van Amnesty International staan in de zaal
waar we koffie drinken. En de week erna (9 december) zal er een stand van de wereldwinkel
staan. U kunt dan na de dienst nog een cadeautje kopen voor iemand, een (klein)kind of voor
uzelf  of wat uitzoeken van de levensmiddelen  of koffie,  thee,  of wat lekkers  kopen. Dan
krijgen de producenten een eerlijke prijs en kunnen hun kinderen naar school en hebben ze
voldoende te eten.  In deze Adventstijd  staat  CACAO extra in  de belangstelling,  zodat  de
cacaoboeren voldoende betaald krijgen voor hun producten. U bent van harte welkom zondag
na de dienst. Het zou fijn zijn als u (klein)geld meeneemt om te betalen. Zondag 9 december
staan Ilma en Marian voor U klaar.

Amnesty International
December is de maand van gezelligheid: we steken de kaarsen aan: licht in het donker, we
geven cadeautjes, we sturen elkaar kaarten. Wat is er nu mooier dan dit te combineren met het
goede doel: Amnesty International. Amnesty heeft vele soorten kerstkaarten en kaarsen. Na
afloop van de dienst op 2 december bent u welkom bij de vrijwilligers om deze artikelen te
kopen. U steunt daarmee gelijk het werk van deze mensenrechtenorganisatie. Het is misschien
goed om nog even te vermelden dat er niet gepind kan worden.

Lenie de Boer – Keijzer

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West
Voor pastorale-  en diaconale  vragen bereikbaar  op telefoonnummer  06 35 12 26 65 (alle
dagen  van  ’s  morgens  9.00  uur  tot  ’s  avonds  22.00  uur). Het  CSP  verwijst  naar  de
professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van
Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dit uiterlijk
op vrijdag per mail door aan een van de pastores.

http://www.kerkinactie.nl/advent

