
	  
	  

NOVEMBER	  2018	  
	  
November	  is	  in	  de	  kerk	  de	  maand	  van	  danken	  en	  gedenken.	  Er	  zijn	  allerlei	  bijzondere	  dagen	  in	  deze	  maand	  
waarover	  ik	  u	  graag	  informeer.	  	  
	  
	  
7	  november	  –	  Dankdag	  voor	  gewas	  en	  arbeid	  
De	  eerste	  woensdag	  in	  november	  is	  traditioneel	  dankdag	  voor	  gewas	  en	  arbeid.	  Dit	  jaar	  valt	  dankdag	  op	  
woensdag	  7	  november.	  Om	  19.00	  uur	  begint	  in	  de	  kerk	  het	  avondgebed.	  
Getijdediensten,	  zoals	  het	  morgengebed	  en	  avondgebed,	  zijn	  zogenaamde	  niet-‐ambtelijke	  diensten.	  Dat	  
betekent	  dat	  deze	  niet	  geleid	  hoeven	  te	  worden	  door	  een	  predikant.	  Vanwege	  mijn	  afwezigheid	  op	  die	  
avond	  zal	  dat	  ook	  nu	  zo	  zijn:	  met	  een	  lector,	  een	  cantor	  en	  onze	  organist	  kan	  een	  avondgebed	  gestalte	  
krijgen.	  Kees	  Blok	  is	  lector,	  Dick	  van	  Zwieten	  is	  cantor	  en	  Henk	  Kamphuis	  is	  organist.	  
Na	  afloop	  drinken	  we	  koffie.	  	  
	  
	  
11	  november	  –	  Oogstdienst	  
Op	  de	  zondag	  na	  dankdag	  houden	  we,	  zoals	  elk	  jaar,	  onze	  oogstdienst.	  Ook	  dit	  jaar	  is	  dat	  een	  dienst	  voor	  
jong	  en	  ouder.	  We	  willen	  in	  deze	  dienst	  onze	  dankbaarheid	  tonen	  voor	  het	  goede	  dat	  wij	  dit	  jaar	  weer	  
mochten	  ontvangen.	  De	  dienst	  is	  in	  samenwerking	  met	  de	  kinderkerkleiding	  en	  de	  diaconie	  voorbereid.	  

	  

	  
	  

Die	  dag	  is	  ook	  Sint	  Maarten	  en	  die	  gestalte	  is	  een	  mooie	  inspiratie	  voor	  de	  oogstdienst:	  hij	  scheurde	  zijn	  
mantel	  en	  gaf	  een	  deel	  aan	  een	  arme	  bedelaar	  in	  de	  stadspoort	  van	  Amiens.	  
Wij	  willen	  u	  vragen	  om	  ook	  dit	  jaar	  weer	  een	  bloem	  mee	  te	  nemen.	  Daarvan	  worden	  enkele	  feestelijke	  
boeketten	  gemaakt,	  die	  we	  na	  de	  dienst	  naar	  verzorgings-‐	  en	  verpleeghuizen	  willen	  brengen.	  
Na	  de	  dienst	  drinken	  we	  samen	  koffie	  en	  daarbij	  is	  een	  verrassing…	  
	  
	  
22	  november	  –	  Follow	  the	  Light	  
Evenals	  vorige	  jaar	  is	  op	  de	  donderdagavond	  vóór	  Eeuwigheidszondag	  ‘Follow	  the	  Light’.	  Onze	  kerk	  is	  
uitsluitend	  verlicht	  met	  kaarslicht	  en	  iedereen	  kan	  binnenlopen	  en	  een	  kaarsje	  aansteken,	  om	  licht	  te	  



zoeken	  in	  deze	  donkere	  tijd.	  Men	  kan	  stilte	  zoeken,	  een	  gesprek	  aangaan	  met	  iemand	  van	  de	  kerk	  of	  
luisteren	  naar	  stemmige	  muziek.	  Iedereen	  is	  welkom.	  De	  kerk	  is	  open	  van	  19.00	  tot	  22.00	  uur.	  
	  
	  
25	  november	  –	  Eeuwigheidszondag	  
Dit	  is	  de	  laatste	  zondag	  vóór	  Advent.	  Een	  zondag	  die	  ook	  de	  naam	  ‘Eeuwigheidszondag’	  draagt.	  Zoals	  
gebruikelijk	  noemen	  we	  op	  deze	  zondag	  de	  namen	  van	  hen	  die	  ons	  in	  geloven	  zijn	  voorgegaan.	  Wij	  
gedenken	  omdat	  we	  uitzien	  naar	  wat	  ons	  is	  toegezegd:	  de	  voltooiing	  waarin	  God	  alles	  in	  allen	  zal	  zijn.	  	  
Uit	  het	  laatste	  bijbelboek	  horen	  we	  over	  de	  onafzienbare	  menigte	  voor	  de	  troon	  van	  God	  (Openbaring	  7,9-‐
17).	  Het	  zijn	  de	  geloofsgetuigen,	  onze	  voorgangers	  in	  geloven.	  
We	  gedenken	  op	  deze	  zondag	  wie	  ons	  zijn	  voorgegaan,	  noemen	  hun	  namen	  en	  ontsteken	  bij	  elke	  naam	  een	  
licht.	  En	  juist	  op	  deze	  zondag	  vieren	  wij	  de	  Maaltijd	  van	  de	  Heer,	  want	  in	  die	  maaltijd	  vieren	  wij	  die	  ene	  
gemeente	  in	  hemel	  en	  op	  aarde.	  
Families	  van	  de	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  overleden	  gemeenteleden	  ontvangen	  een	  uitnodiging	  om	  in	  deze	  
dienst	  aanwezig	  te	  zijn.	  Zij	  worden	  ook	  in	  de	  gelegenheid	  gesteld	  om	  zelf	  de	  kaars	  ter	  nagedachtenis	  van	  
hun	  geliefde	  aan	  te	  steken.	  
Voor	  wie	  het	  gemis	  recent	  is,	  zal	  deze	  dag	  niet	  eenvoudig	  zijn.	  Laten	  wij	  elkaar	  op	  deze	  dag	  niet	  ontbreken!	  
	  
	  
22	  december	  –	  Kerstmiddag	  
Nu	  al	  wijs	  ik	  u	  op	  de	  kerstmiddag	  op	  zaterdag	  22	  december:	  ‘Welkom	  binnen	  –	  de	  Grote	  Kerk	  in	  Kerstsfeer’.	  
Wij	  willen	  onze	  kerk	  graag	  openstellen	  voor	  iedereen,	  jong	  en	  ouder,	  betrokken	  bij	  de	  kerk	  of	  zomaar	  
voorbijganger	  om	  iets	  te	  ervaren	  van	  wat	  wij	  met	  Kerst	  vieren.	  Een	  programma	  met	  muziek,	  korte	  
meditatieve	  momenten	  en	  kerstliederen	  van	  15.00	  tot	  17.00	  uur.	  Maar	  u	  mag	  komen	  en	  gaan	  wanneer	  u	  
wilt.	  Wees	  welkom!	  
	  
Met	  hartelijke	  groet,	  
ds.	  Pieter	  Endedijk	  

	  

	  


