Samenklank op zondag 29 november 2020
Liturgische bloemschikking in de adventstijd
In de adventstijd is de liturgische kleur paars, deze kleur staat symbool voor rouw, boete en ingetogenheid.
Een tijd om na te denken, te verwachten en te hopen, hopen op het Licht dat komen gaat in deze wereld.
Vandaag gaat er 1 kaarsje branden alvast een klein beetje licht en warmte......
De krans is een cirkel, geen begin en geen einde, vergelijkbaar met de eeuwigheid, volmaaktheid.
De krans is nu nog herfstachtig bruin, bruin de kleur van de aarde en van armoede.....
En er is ook al een beetje groen zichtbaar, groen de kleur van hoop, groei en toekomst.
Binnen in de krans is er nieuw leven..... hoop, verwachting!
Vespers in de Advent
A.s. donderdag, 3 december, vieren we een korte gebedsdienst in de Vredevorstkerk.
De dienst begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een half uur.
We lezen uit de bijbel, zijn stil, luisteren naar muziek en bidden samen.
Vanaf 15.30 uur is er een kopje koffie of thee.
Het eerste couplet van lied 452 geeft de toon aan:
Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,

Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

Opgave mag maar hoeft niet. Uiteraard nemen we wel de inmiddels gebruikelijke Covid 19
voorzorgsmaatregelen in acht.
Info bij ds Arrie van Nierop
Bloemengroet:
De bloemengroet van deze zondag is namens de gemeente van de Vredevorstkerk
als groet en bemoediging bestemd voor Dhr. en Mevr. van Rijn. ** Wie wil ze wegbrengen ?
Collectedoel:
Bij het verlaten van de kerk wordt er 1 collecte gehouden.
De opbrengst van deze collecte wordt verdeeld over de Diaconie en de Kerk.
Radio kerkdienst:
Vanavond zendt radio Beverwijk weer een kerkdienst uit, van 6-7 uur, vanuit de Evangelische Maranatha
gemeente Op 105.4 via de ether en op 104.5 via de kabel.
Kopij Nieuwsbrief voor zondag 6 december:
Kunt u aanleveren tot donderdag 3 december voor 18.00 uur op samenklankopzondag@gmail.com
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