December 2018 – Januari 2019

HET WORDT FEEST!
Vaak gaan er aan een feestje wel wat voorbereidingen vooraf. Wie worden er uitgenodigd
voor het feest? Als de uitnodiging gemaakt is, kan die deur uit. En als het feestje bijna
aanbreekt, is het tijd om inkopen te doen. De plek van het feest kan worden versierd. De
feestelijke kleding kan worden aangetrokken en als het feest aanbreekt, kan er volop worden
gevierd!
In de kerk bereiden we ons nu voor op het kerstfeest. Deze periode van voorbereiden op het
feest, noemen we advent. Dat betekent komst. We steken in de kerk iedere zondag een
adventskaars. Telkens een meer. Op eerste advent brandt er één kaars, op tweede advent
branden er twee kaarsen, enz. Totdat er op het feest, kerst, vijf kaarsen branden. Vanuit het
donker zien we uit naar het licht en vieren met kerst de komst van Gods licht in de wereld
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door de geboorte van zijn Zoon Jezus. Ook hebben wij iedere zondag een symbolische
schikking, die past bij de Bijbellezingen uit het Bijbelboek Lucas. Met kerst lezen we het
geboorteverhaal uit Lucas 2, in de adventsperiode lezen we Lucas 1 in gedeelten. Dat is wat
er zichtbaar is in onze voorbereidingen op het kerstfeest.
Maar dat is maar één kant van de voorbereidingen op een feest. Je hebt ook je innerlijke
voorbereiding. Het verheugen op het feest, het uitzien naar het feest, de voorpret, het
toeleven naar het feest. En dan is ook de reden van het feest belangrijk. Waarom vier je
feest?
Tegenwoordig zie je steeds meer adventskalenders, voor kinderen, maar ook voor
volwassenen. Om je te helpen bij het hoopvol toe te leven naar dat vreugdevolle feest, kerst.
Uit de adventskalender van de Protestantse Kerk de volgende tekst van J. Roelofs-van der
Linden:
Eén ster maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars maakt de nacht minder zwart.
Eén hand maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem maakt de dag minder stil.
Eén vonk kan begin van nieuw vuur zijn
Eén noot het begin van een lied.
Eén kind het begin van een toekomst.
Iedereen goede feestdagen en een gezegend 2019 gewenst vanuit de pastorie.
ds. Carolina Koops-Verdoes

KERKDIENSTEN
* Zondag 9 december Holysloot 10.00 uur
Voorganger:
ds. C. Koops-Verdoes
Ouderling van dienst:
mw. G. Breedijk
Medewerker diaconie:
dhr. J. Honingh
Organist:
mw. Diana de Haan
1e collecte:
Waterlandproject
Autodienst:
mw. H. Breedijk
2e zondag van advent, viering Heilig Avondmaal, presentatie Waterlandproject
* Zondag 16 december
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken:
Organist:
1e collecte:
Autodienst:
3e zondag van advent

Holysloot 10.00 uur
ds. M. Camarasa, Venhuizen
mw. I. Spelt
dhr. K. Schouten
dhr. Ton Senf
Pastoraat
fam. Spelt

* Woensdag 19 december Ransdorp 16.00 uur
Kerstfeest
* Zondag 23 december
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken:
Organist:
1e collecte:
autodienst:
4e zondag van advent

Holysloot 10.00 uur
gemeenteleden
dhr. G. Bechger
dhr. Chr. van Zanten
dhr. Rob Verselewel
Ghana: beter inkomen voor boerinnen
dhr. G. Bechger
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* Kerstnacht 24 december Ransdorp 21.30 uur
Voorganger:
ds. C. Koops-Verdoes
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng
Medewerker diaconie:
mw. J. Antheunisse
Collecte:
Kinderen in de knel
m.m.v. de Waterlandse Harmonie o.l.v. Thomas Geerts
* 1e Kerstdag 25 december Holysloot 10.00 uur
Voorganger:
ds. C. Koops-Verdoes
Ouderling van dienst:
mw. G. Breedijk
Medewerker diaconie:
dhr. J. Honingh
Organist:
Rob van der Veen
1e collecte:
Kinderen in de knel
Autodienst:
mw. E. Westerneng
m.m.v. de cantorij Waterland o.l.v. Anje Rietberg
* Zondag 30 december
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken:
Organist:
1e collecte:
Autodienst:

Holysloot 10.00 uur
Thomas Kraan, Utrecht
mw. I. Spelt
dhr. K. Schouten
dhr. Rob van der Veen
Diaconie
fam. Spelt

* Oudejaarsdag 31 december Holysloot 19.30 uur
Voorganger:
ds. C. Koops-Verdoes
Ouderling van dienst:
dhr. G. Bechger
Medewerker diaconie:
mw. J. Antheunisse
Organist:
dhr. Rob Verselewel
Collecte:
Diaconie
Autodienst:
dhr. G. Bechger
Oudjaarsdienst
* Zondag 6 januari Holysloot 10.00 uur
Voorganger:
ds. C. Koops-Verdoes
Medewerker eredienst: mw. E. Westerneng
Diaken:
dhr. Chr. van Zanten
Organist:
dhr. Rob van der Veen
1e collecte:
diaconie
Autodienst:
mw. E. Westerneng
Koffiedrinken voor de dienst, vanaf 9.30 uur
* Zondag 13 januari
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Medewerker diaconie:
1e collecte:
Autodienst:

Holysloot 10.00 uur

* Zondag 20 januari
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken:
1e collecte:
Autodienst:

Holysloot 10.00 uur
ds. C. Koops-Verdoes
mw. I. Spelt
dhr. K. Schouten
Oecumene
fam. Spelt

mw. G. Breedijk
dhr. J. Honingh
Regenboog
mw. H. Breedijk
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BIJ DE DIENSTEN
Zondag 9 december lezen we over de bijzondere boodschap die Maria krijgt van een engel,
in Lucas 1:26-38.
Zondag 16 december staat in het teken van de lofzang van Maria, Lucas 1:39-56
Woensdagmiddag 19 december is er kinderkerstfeest in Ransdorp.
Zondag 23 december is een dienst door gemeenteleden. Over deze dienst, over kerst voor
iedereen op kerstavond en over de dienst op kerstmorgen leest u verderop meer.
Op zondag 30 december gaat Thomas Kraan voor.
Op oudejaarsavond hebben we om 19.30 uur dienst. Een dienst op de laatste dag van het
jaar. Een dag van terugblikken én van vooruitzien.
De eerste zondag in het nieuwe jaar, 6 januari, beginnen we om 9.30 uur met koffie en thee.
Zodat we elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee een gezegend 2019 kunnen
wensen. We lezen deze zondag Matteüs 2:1-12. Er komt bezoek uit het Oosten bij Jozef en
Maria en het kindje Jezus.
9 DECEMBER: WATERLANDPROJECT: SHARE IN GHANA
Na afloop van de dienst op zondag 9 december zullen Rahman en Nelleke Yakubu vertellen
over het project dat de Waterlandse diaconieën dit jaar gekozen hebben als
Waterlandproject. Het is een project dat werkzaam is in het Gushegu-district in Noord
Ghana. De drie speerpunten zijn: gezondheid, landbouw en onderwijs. Het geld dat
opgebracht wordt door het Waterlandproject komt voornamelijk ten goede aan de
onderwijsdoeleinden.
KINDERKERSTFEEST 19 DECEMBER IN RANSDORP
Woensdagmiddag 19 december is er weer kinderkerstfeest van 16.00-16.45 uur in de kerk
van Ransdorp. Tijdens de viering zal het opleidingsorkest o.l.v. Thomas Geerts spelen. Er is
een collecte voor een project van Edukans. Iedereen is van harte welkom! De kinderen van
OBS De Weidevogel kunnen daarna naar hun kerstdiner in school.
Voor deze viering zijn we op zoek naar kinderen die willen dansen en die willen spelen bij het
verhaal van de geboorte van Jezus. Dat kunnen dus kinderen van alle leeftijden zijn ( juist
heel leuk!) Belangrijk om te weten is dat de kinderen niets hoeven te zeggen, ze hoeven
alleen verkleed over de catwalk te lopen. Voor vragen of voor aanmelden, graag vóór
zaterdag 8 december, kun je terecht bij ds. Carolina Koops-Verdoes tel 020-8457369 ckoops@live.nl of bij Ineke Spelt, 06-20271567 fam.spelt@kpnmail.nl. Op een later moment
zal er afgesproken worden om met de kinderen te oefenen. Wie wil helpen bij de
voorbereidingen of de viering zelf kan zich ook bij hen aanmelden.
ZONDAG 23 DECEMBER
Deze zondag is er geen voorganger maar zullen gemeenteleden de dienst invullen. Er
kunnen mooie advents- en kerstliederen worden aangedragen. Wat raakt jou met Kerst? Wie
heeft een mooi gedicht, verhaal of tekst dat daarbij past? We horen het graag! Graag uiterlijk
15 december doorgeven Greet Breedijk, grethahoeve@gmail.com, tel. 4904532, dan kan
daarna de dienst worden voorbereid. We zullen deze zondag Lucas 1:57-80 lezen. Johannes
wordt geboren en Zacharias zingt het uit. Mét daarbij de symbolische schikking. Zo maken
we er samen een mooie dienst van.
KERST VOOR IEDEREEN IN KERK RANSDORP
Op kerstavond, 24 december is er Kerst voor iedereen in de kerk van Ransdorp. Een
samenzijn met vele bekende kerstliederen, prachtige kerstmuziek van de Waterlandse
Harmonie o.l.v. Thomas Geerts, het verhaal van de geboorte van Jezus en een eigentijds
kerstverhaal.
Kerst voor iedereen, een mooi, sfeervol begin van kerst. Iedereen is van harte welkom bij dit
samenzijn. Het begint om 21.30 uur en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Er is een collecte voor Kinderen in de knel.
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EERSTE KERSTDAG
Een vreugdevolle viering op eerste kerstdag met de Cantorij Waterland o.l.v. Anje Rietberg.
We vieren de geboorte van Jezus. We lezen Lucas 2:1-20. Vóór de dienst beginnen we al
met zingen van (bekende) kerstliederen, dus kom gerust wat eerder! Iedereen is van harte
uitgenodigd voor deze dienst.
SYMBOLISCHE SCHIKKING
Advent is een periode van verwachting en bezinning. We bereiden ons voor op het kerstfeest
wanneer we de geboorte van Jezus vieren. Deze weken zullen we lezen uit Lucas 1 en 2. In
de periode van advent en kerst zal er telkens een symbolische schikking zijn die past bij de
lezing uit Lucas. De schikking is iedere zondag weer anders, maar sluit aan bij de lezing van
die zondag. Er wordt toekomst aangezegd met de aankondiging van nieuw leven.
GOD VOOR BEGINNERS
We zijn een klein groepje dat eens in de maand op een dinsdagavond bij elkaar komt. We
beginnen om 19.00 uur met gezellig samen eten. Daarna gaan we vanaf 20.15 uur het
thema van de avond bespreken. De eerstvolgende keer is dinsdag 11 december. Eén van de
deelnemers kiest een thema en dat bespreken we met elkaar. Wie zin heeft om mee te doen
kan contact opnemen met ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 8457369, c-koops@live.nl.
MEELEESKRING
Op maandag 14 januari komt de meeleeskring weer bij elkaar in de pastorie. We lezen dan
het Bijbelgedeelte van de komende zondag, Esther 2:1-17. We lezen de tekst met elkaar,
vergelijken verschillende Bijbelvertalingen en gaan dan met elkaar in gesprek over de tekst.
Wat roept de tekst bij ons op, wat is onduidelijk, waar worden we door geraakt?
Voorbereiding is niet nodig. Iedereen kan meedoen. Wie mee wil doen is van harte welkom,
van 13.30 tot 14.30 uur in de pastorie.
ETEN IN DE KERK
Vrijdag 16 november was het weer zover, ons jaarlijkse etentje in de kerk. Een ieder was
welkom om samen de maaltijd te nuttigen.
Na een woord van welkom en een gedicht konden we aan de maaltijd beginnen. Het thema
was maaltijdsoep: dus er was overheerlijke erwtensoep met roggebrood met spek,
bruinebonensoep en minestronesoep met stokbrood.
Tijdens de maaltijd kwamen overal gezellige gesprekken op gang en leerden we elkaar beter
kennen. Onder het genot van een toetje van vla met rodevruchtenmoes en slagroom en
daarna een kopje koffie met bonbons werd de avond afgesloten met een dankwoord en
gebed.
Een compliment voor de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben en hopelijk tot de
volgende keer.
W.B.
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Wilt u uw advertentie hier?
Neem dan contact op met dhr.
Willem Kuiper, tel. 4904262.

Wilt u uw advertentie hier?
Neem dan contact op met dhr.
Willem Kuiper, tel. 4904262.
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