RONDOM DE DIENSTEN

IN CORONATIJD
Voor de diensten op zondag is aanmelden noodzakelijk: per email (zie startpagina) of telefonisch bij
een van de geestelijken. Voor de diensten op woensdag, donderdag en zaterdag is aanmelding niet
nodig (behalve voor donderdag 25 december).

Mensenwijdingsdienst (zie NB)
Zondag
10.30 uur (vooraf aanmelden noodzakelijk, zie hierboven)
Woensdag
9.00 uur
Donderdag 10.00 uur
Zaterdag
9.00 of 11.00 uur
NB:
- Op de zaterdagen 19 december en 16 januari begint de dienst om 11.00 uur.
- De dienst op donderdag 24 december om 10.00 uur komt te vervallen.
- De dienst op woensdag 27 januari komt te vervallen i.v.m. de synode.

De mensenwijdingsdienst in de Kersttijd
Alle diensten vinden in de grote kerkruimte plaats. In de dienst van 25 december om 0.00 uur wordt
geen communie uitgedeeld. In verband met de retraite in de Kersttijd (zie pag. 10) begint de dienst
op 29 en 30 december om 9.00 uur.
Eerste Kerstdag

25 december

Tweede Kerstdag
26 december
Zondag
27 december
Maandag
28 december
Dinsdag
29 december
Woensdag
30 december
Donderdag
31 december
Vrijdag
1 januari
Zaterdag
2 januari
Zondag
3 januari
Maandag
4 januari
Dinsdag
5 januari
Woensdag (Driekoningendag) 6 januari

0.00 uur
8.00 uur
10.45 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Het evangelie in de dienst
29 november
Lk. 21:25-36
6 december
Mt. 25:1-13
13 december
1 Tess. 5:1-11
20 december
Lk. 1:26-38
25 dec. 0.00 uur
Mt. 1:1-25
8.00 uur
Lk. 2:1-20
10.45 uur
Joh. 21:15-25
26 december
Joh. 21:15-25
27 t/m 29 dec.
1 Joh. 1:1-10

30 t/m 31 december
1 t/m 2 januari
3 t/m 5 januari
6 januari
10 januari
17 januari
24 januari
31 januari
7 februari

1 Joh. 4:7-16
Joh. 1:1-18
Lk. 2:21-40
Mt. 2:1-12
Mt. 2:1-12
Lk. 2:41-52
Joh. 2:1-11
Joh. 5:1-18
Lk. 13:10-17

Feesttijden
Triniteit
Advent
Kersttijd
Epifanie

zondag 1 november t/m zaterdag 28 november
zondag 29 november t/m donderdag 24 december
vrijdag 25 december t/m dinsdag 5 januari
woensdag 6 januari t/m zaterdag 6 februari

Gemeenteliederen
Triniteit
O Heer gij die werkt / De God van de vrede
Adventstijd Heilig, heilig / De God van de vrede
Kersttijd:
Heilig, heilig /God is liefde /Een roze fris ontloken (1e Kerstdienst)
Heilig, heilig / God is liefde
(2e Kerstdienst)
God, wij loven U / God is liefde
(v.a. 3e Kerstdienst)
Epifanie:
O Heer, wil mij wijzen / God is liefde

Kerstdienst voor de kinderen (vanaf klas 1/groep 3 t/m 14 jaar)
Eerste Kerstdag vrijdag 25 december om 10.00 uur
Eenmaal per jaar heeft de kinderdienst een andere vorm. Op eerste Kerstdag komen de kinderen
zoals altijd de kerk binnen, waarin aan het altaar en erboven in gouden letters de woorden van de
engelen aan de herders de ruimte vullen. In deze bijzondere Kerstdienst horen de kinderen de
inhoud van het Kerstevangelie zoals Lukas dat vertelt, maar in andere bewoordingen. Net als de
herders in de Kerstnacht nemen ze het stil luisterend in zich op: er wordt door de kinderen geen
gezamenlijk gebed gesproken en zij antwoorden niet, wanneer ze individueel worden aangesproken.
Er wordt voorafgaand aan deze kinderdienst geen verhaal verteld. Je wordt verzocht 10 minuten van
te voren aanwezig te zijn.

Zondagsdienst voor de kinderen (vanaf klas 1/groep 3 t/m 14 jaar)
Ouders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kinderdienst komen wordt gevraagd om
vooraf contact op te nemen met Marianne de Nooij.
De zondagsdienst voor de kinderen wordt in principe tweewekelijks op zondag om 10.00 uur
gehouden; oefenen van het lied om 9.50 uur. Voorafgaand aan elke kinderdienst wordt er om 9.30
uur een verhaal verteld voor het hele gezin, waarbij ook de ouders en andere volwassenen welkom
zijn. In het verhaal wordt een verbinding gelegd met het evangelie dat die zondag wordt gelezen en
met de feesttijd in het jaar.
De data zijn: 29 november, 13 december, 25 december Kerstdienst voor kinderen om 10.00 uur (zie
hierboven), 10 januari, 24 januari en 7 februari.
In plaats van een Driekoningenfeest is er een mooi Driekoningenverhaal op 10 januari om 9.30 uur
voorafgaand aan de kinderdienst.

Het evangelie in de zondagsdienst voor de kinderen
29 november Lukas 1
Verkondiging aan Maria
13 december Lukas 1
Maria en Elisabeth
25 december Kerstdienst voor de kinderen
10 januari
Mattheüs 2 De priesterwijzen
24 januari
Johannes 2 Bruiloft te Kana

Liederen zondagsdienst voor de kinderen
Advent
Er komt een schip geladen
Kersttijd
Nu zijt wellecome
Epifanie
Hoe helder staat de morgenster

Kinderoppas tijdens de mensenwijdingsdienst
Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Er is kinderoppas op eerste Kerstdag 25 december en op 24 januari.
Graag van te voren aanmelden.

