Weekbericht
Kerstviering 2020
IMMANUËLKERK BARENDRECHT
Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard
KERSTZANGAVOND 24 DECEMBER

IMMANUEL CHURCH CHOIR
Graag nodigen we u allen uit om online de kerstzangavond met ons mee te beleven via de livestream van de
Immanuëlkerk. De avond wordt op 24 december gehouden en begint om 20.00 uur. In ieders hart en huis mogen
deze liederen mee gezongen worden, zodat we alleen maar meer mensen om ons heen kunnen bereiken met het
kerstevangelie.
Deel de link onder familie, kennissen, buren en laten we samen genieten van een prachtige kerstzangavond (op
afstand).
EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER 2020
Voorganger: ds A.A. Floor
Vóór de dienst:
Weerklank 122: 1 en 3
Weerklank 133: 1 en 2
Weerklank 113: 1 en 3
De collecte bestemd voor de IZB. De IZB staat voor zending in
Nederland. Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet
kennen, tot het heil in Christus komen en samen met Zijn
gemeente Hem navolgen.

Liturgie:
Psalm 98: 1 en 2
Zaligspreking Mattheüs 5:1-12
Psalm 8: 6 (Weerklank)
Schriftlezing: Lukas 2:1-21
Tekst: Lukas 2: 10-12
Psalm 89: 7 en 8
Prediking “Een boodschap uit de hemel"
Psalm 150: 1 en 3
Weerklank 118 “Ere zij God”

KERSTVIERING ZONDAGSSCHOOL SAMUEL EN REGENBOOGCLUB
ZATERDAG 26 DECEMBER 10.00 UUR
De kerstviering met de kinderen van de Zondagsschool Samuël en de Regenboogclub heeft altijd een belangrijke
plaats op de Tweede Kerstdag. We zijn gewend om samen te komen met ouders, opa’s en oma’s, andere gemeenteen familieleden en bekenden. Voor jong en oud is deze viering een mooi moment.
Gezien de beperkende maatregelen en zorgen/wensen van de leiding is deze week alsnog besloten om geen
kerkgangers en ouders uit te nodigen voor deze viering.
De kerstfeestviering zal vanaf 10.00 uur online te volgen zijn via www.immanuelkerk-barendrecht/live. Deze link
kunt u uiteraard delen met familie en bekenden, zodat zij alsnog op afstand de viering kunnen meebeleven.
Uiteraard hadden we het graag anders willen doen, maar we vragen in de gegeven omstandigheden uw begrip.
Op zaterdag 26 december is de collecte bestemd voor het jeugdwerk in onze kerk. Vanuit de traditie staat voor deze
dag de collecte gepland voor het jeugdwerk in onze kerk.

Predikant: ds. A. A. Floor, 0180-612961, aa.floor@solcon.nl
Scriba: dhr. W.A.P. Voets, 0180-397841, scriba@immanuelkerk-barendrecht.nl
Weekberichten, of suggesties hiervoor, kunt u insturen vóór donderdagavond 20.00 uur
naar uw scriba of via weekbericht@immanuelkerk-barendrecht.nl.

