
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

18 december 2022 

4e Adventszondag 

 

 

Bericht van verbondenheid met de Protestantse gemeente Appelscha  

Collecten 
 
1e collecte:  Diaconie 
         op reknr. Diaconie 
NL62 RABO 0149 0647 56 t.n.v. Diaconie PG 
Appelscha. Bij omschrijving: doel/bestemming van de 
collecte of gift vermelden) 
 
2e collecte:  Kerkbeheer 
(op reknr. Kerkrentmeesters: NL71 RABO 
0303503920 t.n.v. CVK Prot.Gem.Appelscha) 
  
U kunt ook aan de collectes geven door deze QR 
code te scannen  

        

of via deze betaallink: 
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.p

knappelscha 

       

   

Kerkdienst 
 
Aanvang dienst:  09.30 uur 
Voorganger:   ds. G. Gardeniers, Beilen   
ouderling:   mw. F. van Ooik 
diaken:   E. van Beem 
organist:  J. Smit 
lector:    F. v.d. Berg 
kindernevendienst:  mw. L. Kroondijk  
kosters:  mw. P. Oosterloo 

mw. W. van Nieuwenhoven 
bloemendienst:  bloemendienstcommissie 
beamerteam:   mw. W. Winters  
 
Bijbellezing:   1e    Jesaja 7:1-17   
  2e   I Petrus 2:6-10 
    3e  Mattheüs 1:18-25  
  
Intochtslied:   Ps.24:1,2  
                                   (Psalm van de zondag)  
   
 
Bloemendienst  Advent- thema:  “Ik kan niet  
                                                   wachten”.   
Maria en Jozef zijn op weg naar Bethlehem; de tocht 
is zwaar maar Jozef ondersteund Maria met liefde. 
Ook  Simeon en Hanna zijn onderweg; zij willen 
graag de Zoon van God ontmoeten maar moeten 
nog wachten.   
    
U kunt de dienst via internet volgen, dan kan dat via 
de link  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2233-
Protestantse-Gemeente-Appelscha 
 
De liturgie van de dienst is te vinden aan het eind 
van dit Bericht van Verbondenheid. 
 
 
Komende diensten: 
 
*  Riemsoord   Aanvang 15.00 uur  Kerstviering 
 
* Zaterdag 24 december  Kerstnachtdienst 
  Voorganger ds. W. Baas    Aanvang 22.00 uur   
 
*  Zondag 25 december  Kerstzondag 
    Voorganger ds. W. Baas   Aanvang 10.00 uur  
 

Bloemengroet 
  

            



  
 

  
  

 

  

 

Uit de gemeente 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Bij de diensten 
 
In het overzicht van de kerkdiensten in De Schutse 
valt er de komende weken genoeg te beleven. 
Vroeger heette deze tijd de Tiendaagse veldtocht. 
De frequentie van kerkdiensten is aardig naar 
beneden gegaan. 
Weet in ieder geval dat we allemaal welkom zijn. 
Misschien ook goed om onze dankbaarheid 
driedubbeldik te onderstrepen. 
We hebben vanwege Corona bijzondere jaren achter 
ons liggen. Het was “met kunst en vliegwerk” maar de 
kerkdiensten gingen online wel door. In die zin is er 
de laatste twee jaren knetterhard gewerkt.  
En we hopen dit jaar 2022 weer als vanouds te 
vieren. Niet als vanzelfsprekend maar als een 
bijzonder voorrecht. 
Vandaag de vierde zondag van Advent.  
Vrijdagavond, 23 december, zijn we (groot, klein, 
oud, jong, …) welkom rond de Kerstwensboom.  
Zaterdagavond, Kerstnachtdienst. We zijn van harte 
welkom om in het heilige koor van stemmen mee te 
zingen.  
 
Het idee van de leiding van de nevendienst tot het 
samenstellen van een eigen kinderkoortje lijkt te 
slagen. We hebben Carola gevraagd te helpen. We 
gaan deze Eerste Kerstdag heel graag naar jullie 
luisteren!  In deze dienst gaan we ook luisteren naar 
Reflection o.l.v. Carola. 
 
Of we allemaal lang in kerstsferen blijven, weet ik 
eigenlijk niet. De dampen van de Oudejaarsnacht 
komen ons al weer tegemoet. Op Facebook lees ik af 
en toe gepeperde reacties omtrent de knallerij.  
Soms zijn onze hondjes bang en dan is dat ook 
vervelend. Lieve mensen. Tel uw 10 vingers en wees 
lief voor mens en dier.  
Ook zullen sommigen al weer het zelfrijzende 
bakmeel van Dr. Oetker of Koopmans inslaan. We 
gaan weer oliebollen bakken. Kniepertjes bakken. 
Denk er om: 2022 is om voor je het beseft.  
 
 

  
Maandagmiddag om 15.00 uur 
Kerstviering samen met de mensen in Riemsoord.  
 
 
Zondagavond 18 december om 19.30 uur  
De prachtige zang van de 8 mensen van Aquilo wordt 
in het Anker te Oosterwolde  afgewisseld met 
samenzang.  
   
 
 
 

 
Van de predikant op de vierde zondag van Advent, 18 december 2022 

 



 
  Bedankje 

Mevrouw Kerckhoffs , Zandakkers 10  
wil de gemeente hartelijke bedanken voor de mooie 
bloemen die zij afgelopen zondag  mocht ontvangen. 
Het heeft haar goed gedaan. 
 
  

KERSTWENSBOOM  

Dit jaar een kerstboom om te delen, voor iedereen in 
het dorp, op het kerkplein aan de Vaart Zuidzijde. 
Kom langs op vrijdagavond 23 december en hang je 
kerstwens in de boom. Dit kan een wens of gedachte 
zijn, woorden van dankbaarheid of een gebedje.       
Of iets waar je juist vanaf wilt, om niet meer met je 
mee te hoeven dragen. De boom blijft staan              
t/m 26 december. Wenskerstballen zijn die avond 
gratis te verkrijgen, maar een vrijwillige bijdrage wordt 
erg op prijs gesteld. De opbrengst is namelijk bestemd 
voor “Kinderen in de knel”. De kinderen kunnen een 
engelhangertje versieren en er kan gesmikkeld 
worden van zelf geroosterde marshmallows.         
Vanaf 18:30 uur tot 20:30 uur is iedereen welkom op 
het sfeervol aangeklede kerkplein, waar men zich kan 
verwarmen aan vuurkorf, glühwein, warme 
chocolademelk en waar ruimte is voor ontmoeting en 
gesprek, kortom: SAMEN OP WEG NAAR HET 
LICHT VAN KERST 

 

 

                        
 Zondag 18 december is er Kindernevendienst en gaan 
we verder met het Adventsproject “ Ik kan niet 
wachten”.  

 We gaan het deze 
zondag hebben over “Jozef wacht op de komst van 
Jezus”.  Matteus: 1:18-24 

We gaan hier samen over praten, zingen en knutselen 
zien we jou komende zondag?  

Tot dan.  

Groetjes Loes, Jellie en Annie   

 
 

Van de diaconie 
 
Kaarsenverkoop voor Amnesty. 
   
Omdat het vorige zondag zo druk was in de kerk, krijgt u 
deze zondag nog een keer de gelegenheid om kaarsen 
te kopen /bestellen voor Amnesty International. 
We staan weer na de dienst in de Schutse tijdens het 
koffie drinken. 
 
Welkom. 
  
 



 
 

         
  

    
 
 Activiteiten Vorming & Toerusting 
 
Kerstconcert en samenzang - Aquilo 
Weet u het nog? Aquilo, een octet van 8 jonge 
mensen met een passie voor koormuziek. Zij hebben 
al eerder in Het Anker gezongen en komen opnieuw 
naar Oosterwolde met hun concert Aquilo Kerst 2022. 
Ze brengen in 4 blokjes van ongeveer 10 minuten 
prachtige kerstliederen en tussendoor is er ruimte 
voor samenzang van bekende kerstliederen. U kunt 
dus zelf ook heerlijk zingen. 
Datum: zondag 18 december 
Plaats: De in kerstkleuren verlichte kerkzaal van Het 
Anker  te Oosterwolde. 
De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte ter 
bestrijding van de onkosten. 
Aanvang: 19.30 uur 
 
 
Carel van Liempt – 60-er jaren; een wereldreis via 
dia’s 
Carel van Liempt heeft in de 60-er jaren enkele jaren 
op de grote vaart de wereld rondgezworven. 
Hij maakte toen veel dia’s. We maken een reis terug 
naar deze jaren via een heerlijk nostalgische 
diavoorstelling.  Wie Carel kent, weet dat hij een 
geboren verteller is! Aanbevolen! 
Datum: zondag 15 januari 2023 
Plaats: Sintrumtsjerke (Pro Rege), Herenweg 72, 
Donkerbroek 
Aanvang: 15.00 uur 
 
De toegang is gratis. 
  
  

Kerstoratorium in de Schutse 
 
Op woensdag 21 december a.s. zal het 
kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’ uitgevoerd worden 
door het kerkkoor Havelte aangevuld met gastleden.  
 
Het is een bekend stuk in het Nederlands, dat 
geschreven is door Johan Bredewout uit Kampen.      
Het stuk gaat over de verwachting en de komst van 
het Kind Jezus. In het stuk zitten bekende 
(kerst)melodieën en is een veel gevraagd oratorium in 
heel Nederland. Tussen de delen door is er 
samenzang van bekende Nederlandstalige 
kerstliederen. Dit oratorium wordt in het kerkgebouw 
de Schutse voor het eerst uitgevoerd.  In een mooi 
aangeklede kerk wordt u door het koor, het spel en de 
samenzang in de kerstsfeer gebracht.   
  
Het koor staat onder leiding van Johan Rodenhuis en 
wordt op de vleugel begeleid door Ruth Pos. Beiden 
uit Nijeveen en zij hebben diverse keren projectkoren 
in Oosterwolde en Appelscha (be)geleid.                    
Verder werkt aan de uitvoering organist Gerard 
Wesselink uit Ruurlo mee. Dit is een bekende- en 
ervaren organist uit de Achterhoek. 
 
Het oratorium begint om 20.00 uur en duurt ongeveer 
een uur. De kerk is om 19.30 uur open. De toegang is 
gratis, na afloop is er een collecte. Het concert wordt 
van harte bij u aanbevolen.  
  
 
 



 
 
 

Liturgie  vierde zondag  van Advent, 18 december 2022 
Voorganger ds. G. Gardeniers uit Beilen 

   

Welkom 
 
Intredelied:  Psalm van de zondag: Ps.24:1,2 
            1 ‘De aarde en haar volheid zij                   
                       2 ‘Wie is de mens die op zal gaan’ 
Moment van stilte en voorbereiding 
Groet: 
Vg.: Genade en vrede voor u en voor jou van God 
onze Vader en van Jezus Christus de Heer.  
GM: AMEN 
Bemoediging + Drempelgebed: 
Vg.: Onze hulp is in de Naam van de HEER 
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
Vg.: die trouw is tot in eeuwigheid 
GM: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN 
            ZIJN HANDEN. 
Drempelgebed . . . . . . . . .  
Vg.: Laat ons bidden . . . . . . . . 
Aansteken 4de Adventskaars    
Lied 608:1 ‘De steppe zal bloeien’ 
 
Kyriëgebed 
 
Lied 454: ‘De mensen die gaan in het duister’ 
                  (alle coupletten)  
 
Het gebed om de Geest opent de dienst van het 
Woord 
Kindermoment  Projectlied:  Advent is kijken naar 
                                               wat komt. 
Naar de kindernevendienst 
 
De profeten: Jesaja 7:1-17 
Het teken van Immanuel 

1  In de tijd dat Achaz, de zoon van Jotam, de zoon 
van Uzzia, regeerde over Juda, trok koning Resin van 
Aram samen met koning Pekach van Israël, de zoon 
van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de 
stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. 2 Toen 
het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram 
zich in Efraïm had gelegerd, sloeg de koning en zijn 
volk de schrik om het hart, en zij beefden als bomen 
in de storm. 3 Toen zei de HEER tegen Jesaja: ‘Ga 
samen met je zoon Sear-Jasub  op weg om Achaz te 
ontmoeten, op de straat van het bleekveld, waar de 
watertoevoer in het bovenste waterbekken 
uitkomt. 4 Zeg tegen hem: “Houd het hoofd koel, laat 
u geen schrik aanjagen door die twee smeulende 
stukken hout, Resin van Aram en de zoon van 
Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. 5 Aram 
mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als 
Efraïm met die zoon van Remaljahu, en zeggen: 6 ‘ 

6 ‘Laten we tegen Juda ten strijde trekken, het met 
angst vervullen en overmeesteren, en dan stellen we 
de zoon van Tabeal aan als koning’ – 7 maar dit zegt 
God, de HEER: Het zal niet gebeuren, het zal niet zo 
gaan. 8-9  Immers, het hoofd van Aram is Damascus, 
en het hoofd van Damascus is die Resin; het hoofd 
van Efraïm is Samaria, en het hoofd van Samaria is 
die zoon van Remaljahu. Trouwens, nog vijfenzestig 
jaar en het volk van Efraïm bestaat niet meer. Maar 
als jullie geen vertrouwen hebben, houden jullie geen 
stand.”’ 
 

10 De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 11 ‘Vraag 
om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de 
diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge 
hemel.’ 12 Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, 
Luister, huis van David. Is het u niet genoeg mensen 
te tergen? Moet u nu ook mijn God 
tergen? 14  Daarom zal de Heer zelf u een teken 
geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een 
zoon baren en hem Immanuel  noemen. 15  Boter en 
honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade 
te verwerpen en het goede te kiezen. 16  Want 
voordat de jongen in staat is om het kwade te 
verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van 
de beide koningen die u zoveel angst inboezemen, 
geheel verlaten zijn. 17 En voor u, uw volk en uw 
koningshuis zal de HEER een tijd laten aanbreken 
zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm 
zich van Juda afscheidde: de heerschappij van 
Assyrië.’   

Psalm 78:3 ‘O Heer, hoezeer onwillig en weerbarstig’ 
 

De brieven: I Petrus 2:6-10 
  
6  In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een 
hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn 
kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet 
bedrogen uit.’ 7  Kostbaar is hij voor u, die erop 
vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt 
echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de 
hoeksteen geworden.’  8  En: ‘Het is een steen 
waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men 
zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze weigeren Gods 
woord te gehoorzamen, daartoe zijn ze 
bestemd. 9  Maar u bent een uitverkoren geslacht, 
een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een 
volk dat God zich verworven heeft om de grote daden 
te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft 
geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10  Eens was 
u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u 
ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods 
ontferming. 



  
 

   Gezang 231:2 (LvdK.1973) 
 
Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U de eerkroon opgedragen! 
Geheel de aard’ en ’t hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 
 
Het Evangelie voor deze vierde Advent:  
                   Mattheüs 1:18-25 
18  De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen 
zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef 
maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te 
zijn door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een 
rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak 
brengen en dacht erover haar in stilte te 
verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in 
een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, 
zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je 
te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door 
de heilige Geest. 21  Ze zal een zoon baren. Geef 
Hem de naam Jezus,  want Hij zal zijn volk bevrijden 
van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd omdat in 
vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: 23  ‘De maagd zal zwanger 
zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam 
Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is 
met ons’. 24 Jozef werd wakker en deed wat de engel 
van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw 
bij zich, 25 maar hij had geen gemeenschap met haar 
voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de 
naam Jezus. 
 
Lied 466:1,3,4,7 
  1 ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ 
  3 ‘Ja kom, Gij wortel Isaï’ 
  4  ‘Ontsluit, Gij die de sleutel zijt’ 
  7 ‘Emmanuël, bewijs uw naam!’ 
 

Verkondiging 
 
Instrumentaal meditatief moment 
  
Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
 
Lied 726:2,4,6 
  2 ‘Patriarchen en profeten’ 
                         4 ‘Ja, zij hebben overwonnen’ 
                         6 ‘God uit God, Gij eerstgeboren’ 
 
Dienst van gebeden en gaven 
 
Afsluiting: Lied 440 ‘Ga stillen in den lande’ 
                                  (alle coupletten) 
      
Wegzending &  Zegen 
 

 


