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Met het oog op advent
Advent
Advent: dat komt van adventus, (aan-)komst. In de adventstijd
leven we toe naar het feest van de komst van Christus in deze
wereld. Hij is gekomen, Hij komt, Hij zal komen! We oefenen
ons in hopen, in waken, in verlangen naar de verlossing die
God beloofd heeft.
Hoe geef je dat inhoud en vorm in de bezigheden van elke
dag? Nu er zoveel niet kan? Als Martiniwijkgemeente doen we u of jou een aantal
handreikingen. Doe mee met de digitale adventkalender, oefen je in het bidden door voor het
eerst of vaker dan anders een middaggebed of oecumenisch avondgebed mee te maken. Haak
aan bij de stille en taaie verwachting van Zacharias, Elisabeth en Maria, die in de erediensten
naar voren zal komen. Meld je aan om een adventsgroet weg te brengen. Of ga breien! Veel
inspiratie gewenst bij het lezen.

Bij de diensten
Het thema van de diensten in de Advent is: Verlos ons! Hoe
gaat dat kleine begin, het heil dat gebeurt in een uithoek van
de wereld, onze werkelijkheid veranderen? Wekelijks is er een
symbolische schikking in de kerk te zien. Dor hout verbeeldt
de mensheid die verlossing nodig heeft. Witte accenten
verwijzen naar het heil dat zichtbaar wordt.
Hoe was het ook al weer? Op dit moment vieren we de diensten met 30 personen (exclusief
kinderen en dienstdoende mensen). Er wordt nog niet gezongen, behalve door de minicantorij.
Bij binnengaan en verlaten van de kerk vragen we u een mondmasker te dragen. We houden
1,5 meter afstand en er is geen koffiedrinken. Bijwonen van de diensten gaat via uitnodiging
(hiervoor eenmalig aanmelden, zie onder). Kom niet naar de kerk als u klachten hebt.
Komt u niet naar de kerk? Volg de diensten op kerkomroep.nl, kerkdienstgemist.nl of luister de
preek via Spotify (Oude Kerk Voorburg). Houd contact met elkaar via telefoon, Whatsapp, post.
Zoek elkaar op in klein verband, maak een wandeling samen. Wees creatief in wat wel kan!
29 november 9.30 Joas van der Schoot, PIO

1e advent Lukas 1: 2-25

11.00 Joas van der Schoot, ds. Giel Schormans, doop Mattias di Meo
6 december

2e advent Lukas 1: 26-56

9.30, 11.00 ds. Giel Schormans

3e advent Lukas 1: 57-80;

13 december 9.30, 11.00 ds. Leneke Marchand
Jesaja 8: 24-9:6
20 december 9,30, 11.00 dr. B. de Leede, Amersfoort
Jesaja 63: 7-19

4e advent Matteus 1:18-25;

Aanmelden voor kerkdiensten
U kunt u aanmelden door hier te klikken.
U komt dan op de aanmeldpagina. Hier kunt u het volgende invullen: uw naam, e-mailadres,
aantal personen van uw huishouden (let op: kinderen onder de 13 hoeven niet opgegeven te
worden). Tenslotte vult u in voor welke kerkdienst(en) u wilt worden uitgenodigd. Let goed op: u
hoeft slechts één profiel per huishouden aan te maken! U kunt zowel één als beide
kerkdiensten selecteren. U wordt echter aangeraden om, indien mogelijk voor u, beide
kerkdiensten te selecteren. Hiermee vergroot u uw kansen om regelmatig uitgenodigd te
worden. In verband met de kinder- en tienerdienst tijdens de tweede dienst adviseren we
gezinnen met kinderen de dienst van 11.00 uur te selecteren. Hulp nodig? Bel dan naar 0627338902 (alleen voor hulpvragen niet om je aan te melden)

Onze eigen Martinigemeente Voorburg app is er!
Via de kerkapp blijf je op de hoogte van het laatste kerknieuws, kun je de agenda met
activiteiten bekijken, berichten plaatsen of iemand opzoeken in het smoelenboek.
Klik hier om de Apple app te installeren
Klik hier voor de Android app te installeren
Bij de kerkapp hoort een handleiding, u kunt deze hier terugvinden.
De app werkt met verschillende groepen, iedere groep heeft een beheerder, deze heeft als taak
ervoor te zorgen dat de juiste mensen in de groep zitten, dat de agenda wordt bijgehouden en
waar nodig modereren, omdat we willen dat er relevante informatie wordt geplaatst en
discussies positief blijven.
Marianne de Nooij en Arjan van Mourik, hartelijk dank voor al jullie werk!

Plezier in breien en haken?
Zorgcentrum Vliethof verzint in deze moeilijke tijd leuke activiteiten
voor zijn bewoners. Voor hen willen zij graag gebreide dekentjes.
Zijn er dames uit onze kerk die het leuk vinden om van restjes
wol lapjes van 15 x 15 cm te breien of te haken voor Vliethof?
De activiteitenbegeleiders gaan die lapjes dan samen met de
bewoners aan elkaar zetten en er dekentjes van maken.
Graag de lapjes inleveren in de kerk, zondag of doordeweeks tussen 11:45 en 13:00 uur.
Doet u mee?
Contactpersoon: Judy van Engeldorp 06 40298957

Wat doen de kinderen en tieners ondertussen?
Het thema van de zondagen van advent en Kerst is dit jaar: ‘Dicht bij
het licht’. Alle verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal dat we
met Kerst lezen uit Johannes: Jezus is het licht voor de mensen.
Vanuit het tienerteam is er goed nieuws: voor de 15plus tieners is er
een nieuwe groep gestart tijdens de erediensten. Pieter Redelijkheid
neemt de 15plussers een keer per maand na de preek mee naar een
andere ruimte, om met hen in gesprek te gaan over wat ze gehoord
hebben. Tinka de Reus verzorgt de tweede tienerdienst van de maand.
Welkom beiden in het tienerteam!

170 Adventsgroeten
De diaconie is bezig 170 adventspakketjes weg te brengen onder
gemeenteleden. Vanwege de bijzondere omstandigheden
konden we dit jaar geen diaconale activiteiten voor onze
senioren organiseren, zoals de koffiemorgen met lunch, busreis
en kerstviering. Ook de gebruikelijke bloemengroet met Pasen
en Kerst bleek niet goed uitvoerbaar. Daarom zijn voor beide
wijken van de Protestantse Gemeente Voorburg
adventskalenders aangeschaft. Omdat we dat wat karig vonden, zijn het voor onze wijk al met al
zo'n 170 pakketjes geworden met diverse artikelen, waarbij ook het boekje met de jaarlijkse
Bijbelse Dagkalender. Met inzet van de pastorale ouderlingen en hun medewerkers en diverse
gemeenteleden is al een groot deel verspreid. Op zondag 22 november a.s. (1e Advent) volgt
mogelijk nog een oproep om de laatste pakketjes te bezorgen. Dank voor ieders medewerking
hierbij. Informatie bij Cor Hoek (chhoek@ziggo.nl)

Oecumenische vieringen in advent: waarheen?
We leven in een tijd waarin veel vragen op ons afkomen.
Vragen die ons onrustig maken en onzeker over onze
toekomst en die van onze wereld. Waarheen? staat symbool
voor die onrust en onzekerheid.
In drie oecumenische adventsvieringen gaan we op zoek naar
de verbinding tussen onze vragen en het grote verhaal van
God en mensen. We verwachten het Kind in de kribbe en we verlangen naar het Licht dat onze
duisternis doorbreekt en alle dingen nieuw zal maken.
We zullen op 2 december horen we de belofte waarvan de profeet Jesaja spreekt. Op 9
december klinkt de vraag: Waarheen zouden wij anders gaan?, uit het Evangelie naar
Johannes. Verwachting staat centraal op 16 december, als we lezen over de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde (Openbaring 21:5).
U bent van harte welkom om de vieringen bij te wonen in de Sint Martinuskerk aan het
Oosteinde. Om te waarborgen dat we onderling voldoende afstand kunnen houden, zijn de
vieringen in de kerk (niet in de dagkapel), aanvang 19.30 uur. De vieringen zijn voorbereid en
worden geleid door leden van een gezamenlijke werkgroep, bestaande uit leden van de Sint
Maartenparochie en onze eigen Martiniwijkgemeente.
Wat: Oecumenische adventsvieringen
Waar: Sint Martinuskerk Oosteinde
Wanneer: 2, 9 en 16 december
Hoe laat: Aanvang 19.30 uur

NIEUW: link naar de nieuwsbrief van de Open Hof gemeente
Voortaan vindt u in onze nieuwsbrief een link naar de laatste nieuwsbrief van onze
zustergemeente de Open Hof:
Nieuwsbrief 23 oktober 2020
Nieuwsbrief 6 november 2020
Nieuwsbrief 13 november 2020

Middaggebed en openstelling kerk in advent
Sinds de eerste lockdown is onze kerk dagelijks van 11.45 tot 13.00 uur geopend om even
binnen te lopen, een kaarsje aan te steken, een gebed op te schrijven of even in stilte plaats te
nemen. Om 12 uur is er een middaggebed, dat ook via kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl
wordt uitgezonden. Daar kijken dagelijks tussen de 15 en 30 mensen naar. Heel mooi en
bijzonder om zo ook in de week met elkaar verbonden te zijn!
Vanaf maandag 30 november, de eerste maandag van advent, zal tijdens het middaggebed uit
de profeet Jesaja worden gelezen. Hij wijst ons met zijn dromen over licht en vrede de weg naar
het kerstfeest. De laatste zeven dagen voor het kerstfeest zullen de O-antifonen klinken. De O
verwijst naar de beginletter van deze antifonen. Ze roepen Jezus aan om te komen. In elke Oantifoon wordt Jezus met een andere titel aangesproken. De O-antifonen verwijzen naar zijn
Messiaanse titels uit met name het Oude Testament. In het voor ons zo bekende adventslied O,
kom, O kom Immanuel, klinken die namen ook: Wijsheid (Sapientia), Adonai (Adonai),
Tronk/Wortel van Jesse (Radix Jesse), Sleutel van David (Clavis David), Dageraad (Oriens),
Koning der volkeren (Rex Gentium) en Immanuel (Emmanuel). Wanneer je de diverse titels
voor de Verlosser Christus in omgekeerde volgorde leest (de Latijnse namen) dan vormen de
beginletters: ERO CRAS, wat betekent: Morgen zal ik er zijn. Op 24 december zal de lofzang
van Zacharias gelezen worden: Heden zult gij weten dat de Heer zal komen; Morgen zult ge zijn
heerlijkheid zien.

Muziek in de laatste week voor Kerst
Het lijkt ons een mooi idee om, in de laatste week voor kerst, aansluitend
aan het middaggebed, in de kerk advents- en kerstmuziek te laten
klinken. Muziek kan een belangrijke rol spelen in onze voorbereiding op
het kerstfeest, juist nu concerten en optredens op veel plaatsen niet
doorgaan. Bespeelt u een instrument? Of kunt/wilt u advents/kerstliederen zingen? Neem dan contact op met Adriënne van Mourik
(adrienne@avanmourik.nl, 06 47073420). Alles natuurlijk binnen de
huidige corona-maatregelen.

Tenslotte
Kom tot ons, de wereld wacht
Heiland, kom in onze nacht,
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria’s kind.
Liedboek 433: 1 (tekst Martin Luther)
Dirma Redelijkheid
Ds. Giel Schormans
Ds. Leneke Marchand

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

