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Kerkdiensten 23 december: 4e Advent
09.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. L.L.J. Webbink. Gezongen liturgie. Organist Sjaak
Warnaar.
18.30 uur: Lutherkerk, mevr. ds. M.A.T. van der Kooi uit Driebergen-Rijsenburg. Organist
Johan Kooiman.
Er is oppas voor de allerkleinsten.
Kindernevendienst voor groep 1 t/m 7. Thema: Er komt een nieuwe koning. Zacharias 9:910.
Collecten: 1e KiA/WW, 2e Kerkenwerk Emmaϋs. De busjes bij de uitgangen zijn bestemd
voor de Pauluskerk.
Maandag 24 december: Uitgezonden via Kerkplein 15.
22.00 uur: Ontmoetingskerk, ds. L.L.J. Webbink, Kerstnachtviering met medewerking
van zanggroep Da Capo.
Alsof de engelen zingen, terwijl …. even … de hemel
opengaat en de aarde raakt.
Wees allen welkom om het goede nieuws te horen. (LW)
22.00 uur:
Choir.

Dorpskerk, ds. A.P. Tack, Kerstnachtdienst met jongeren m.m.v. YMCA Gospel
Organist Jan Slappendel.

Afsluiting Busjes project 2018 Pauluskerk Rotterdam 24 december:
Zoals u weet was dit jaar het busjesproject, voor de Pauluskerk Rotterdam. Omdat de
Pauluskerk het van giften moet hebben is de organisatie zo sober mogelijk opgezet en
zetten de financiële middelen zo efficiënt mogelijk in. Het Bijbelse motto"Overwin het
kwade door het goede" dat de gevel van de Pauluskerk altijd heeft gesierd staat nog altijd
hoog in het vaandel. De locatie is als voorheen Mauritsweg, vlakbij het Centraal Station.
Een plek middenin de samenleving. Misschien wel meer dan ooit. Vanavond in de
Kerstnachtdienst sluiten we ons busjesproject af. Met uw hulp hopen ook dit jaar weer op
een mooi eindresultaat. Taakgroep Diaconie
Dinsdag 25 december: 1e Kerstdag:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. A.P. Tack. Gezinsdienst/zingen vóór de dienst. Het
thema van de
kerstmorgendienst is: 'God komt bij mensen wonen'.
Het wordt een gezinsdienst en het Blaaskwartet
komt spelen. Welkom! (BT)
Miranda Kooijman-Spijkhoven is aanwezig als
tolk gebarentaal.
Kerkdiensten 30 december:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. L.L.J. Webbink.
18.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. L.L.J. Webbink. Top2000-dienst m.m.v. Hoefkerk
Utrecht-Leidsche Rijn.
Top2000: Op 30 december 2018 vieren we voor de tweede keer een Top2000dienst. In
vrijwel alle nummers zit een route of een pad verborgen. We nodigen je uit om allerlei
verschillende wegen met ons te verkennen en mee te zingen of te genieten van de tien
liederen die door de ‘huisband’ worden gespeeld.
Zondag 30 december 2018, 18.30 uur, Ontmoetingskerk, Spoorstraat 11 Bodegraven. (LW)
Collecte 30 december 2018 Zwerfjongeren Leger des Heils in Gouda.
Symbolisch bloemschikken Advent en Kerst.
Het thema van dit jaar is : Geef Licht
De basis van de schikking is de aarde met de vier elementen, water, vuur, aarde en lucht.
Op de eerste advent is de schikking met de aarde donker van kleur, daarna worden de
kleuren lichter. Je kunt het zien als het groeien van een bol, eerst in de aarde, in het
binnenste van de bol, later in het volle licht, groen en bloeiend.

Het komende licht symboliseren we met kaarsen in de kleuren, paars en roze. Paars wordt
geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning. Op de derde
zondag brandt de roze kaars, het licht van de geboorte klinkt door.Met Kerst is de kaars en
de schikking wit, de kleur van reinheid, licht en feest.
Bloemengroet:
Op zondag 16 dec. werden de bloemen uit de Ontmoetingskerk bezorgd bij dhr. Wim
Filippo en uit de Lutherkerk bij dhr. Piet den Boer.

Kerk in de week:
Donderdagavond 27 dec. Gesprek doopdienst 6 januari bij Bram Tack.
RTV Bodegraven heeft van de kerstwandeling opnames gemaakt. Daarvan zal een tv
uitzending worden samengesteld. De 1e uitzending van de kerstwandeling 2018 is op
zondag 23 december vanaf 19.00 uur en wordt herhaald op ieder volgens oneven uur. Dit
gaat door tot en met maandag 24 december 19.00 uur. Op de website van RTV
Bodegraven is te vinden op welk kanaal de tv uitzending te ontvangen is.
De reportage die de NCRV maakte wordt uitgezonden op 24 december om 23.05 uur op
NPO2, als onderdeel van de kerstspecial van Met Hart en Ziel.
Songs of Praise. In het zicht van het nieuwe jaar organiseren wij een songs op 6 januari
a.s. waar Jan Slappendel zal presenteren en begeleiden. Graag ontvangen wij tot en met
30 december uw verzoeken op songsofpraise@pge.nu. Of spreek Eric Bette en Alie
Benedictus aan na de kerkdienst bij de koffie.
Misschien kent u een mooi lied bij de start van een nieuw jaar. Laat het ons weten!
Nieuwjaarslezing Ds. W. Dekker en receptie AK:
Langs deze weg zijn jullie van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de
Algemene Kerkenraad op DV woensdag 16 januari 2019 in 't Centrum (Willemstraat 15).
Naast het bekende welkom door de voorzitter zal de nieuwjaarsreceptie vanaf dit jaar
worden voorzien van een korte prikkelende lezing over actuele zaken in kerk en
samenleving. Ofwel een avond waar we elkaar het goede toe mogen wensen maar ook
aanzet tot nadenken en onderling gesprek.We hebben Ds. Wim Dekker bereid gevonden
om de korte lezing te verzorgen. Voor ons geen onbekende en schrijver van de trilogie
"Marginaal en Missionair", "Tegendraads en bij de tijd" en "Verbonden en vervreemd"
Uiteraard wordt de avond voorzien van een hapje en een drankje in een drinken en hapjes
en is er alle ruimte voor ontmoeting. Inloop vanaf 19:30, start avond om 20:00 en
afronding circa 21:30 uur.
Namens de Algemene Kerkenraad, Scriba Stefan Kowalczyk
Column:

Deze maand op Rebonieuws over de Gele Hesjes, commentaar welkom. (BT)

Opbrengst collecten 16 december 2018:
KiA/WW € 445,00
Kerk € 372,15

Vijverhof € 62,80

ADRESSENBOEKJE
Het laatste adressenboekje met de leden van Emmaüs dateert al weer van enkele jaren
geleden. Daarom willen we in de komende maanden weer een nieuw boekje samenstellen.
Als u niet in het boekje vermeld wilt worden, dient u dat (bij voorkeur per email) uiterlijk 15
januari 2019 kenbaar te maken aan ondergetekende.
Gert Jan Meijers, Kort Land 1a, scriba
E.: meijers@box.nl
M.: 06 4172 6975
Wilt u de zondagsbrief niet meer per e-mail ontvangen? Afmelden kan via
zondagsbrief@pge.nu
Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.

Kerstconcerten Radio Bodegraven-Reeuwijk:

zaterdag 22 december
20.00 uur Volkskerstzang Promising Voices – Dorpskerk Bodegraven
Eerste kerstdag dinsdag 25 december
13.15 uur Voices4Xmas – Evertshuis Bodegraven
15.00 uur
Volkskerstzang Promising Voices – Dorpskerk
Bodegraven
17.00 uur Op weg naar kerst Vivace Reeuwijk – Petrus en Pauluskerk
Reeuwijk
19.00 uur Fabulous! en Heart of Holland Chorus – Evertshuis
Bodegraven
Tweede kerstdag woensdag 26 december
12.00 uur
Volkskerstzangdienst – PKN Gereformeerde kerk
Waarder
19.00 uur Fabulous! en Heart of Holland Chorus – Evertshuis
Bodegraven
21.00 uur Voices4Xmas – Evertshuis Bodegraven
TV Bodegraven-Reeuwijk
1e Kerstdag 13,15,17,19,21,23 uur
Muziekvereniging OBK Driebruggen Evertshuis
Bodegraven
2e Kerstdag 13,15,17,19,21,23 uur
Stedelijke Harmonie Caecilia Gouda Evertshuis
Bodegraven

