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Kerkdienst 10.00 uur 
 

Voorbereiding als de klok luidt bereiden kerkenraad 
 en gemeente zich voor op de dienst 
 

Voorganger ds. R. Kloosterziel 
 

Lektor mevr. Ria Huijser 
 

Organist dhr. Iassen Raykov 
 

Koster dhr. Henry Kleine Wiecherink 
 

Gemeentezang is nog niet mogelijk. 
Leden van de cantorij zullen de liederen zingen en de overige 
aanwezigen kunnen dit volgen via deze zondagsbrief. 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
 

Het is stil in de kerk 
  

Welkom door de ouderling 
 

Aansteken van de 1e adventskaars 
 

Zingen  Lied voor 1e advent 
                                (melodie Lied 767: De toekomst van de Heer is daar) 

 

 

Intochtslied Lied 433: 1, 2 en 3  (staande) 
 Kom tot ons, de wereld wacht   
 

Moment van stilte   

http://www.stiftsgemeente.nl/
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Bemoediging 

 
Drempelgebed 

 
 

Psalm van de zondag Lied 85: 1 en 4 
  Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer 
 

Smeekgebed 
v: ……….  O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen: 

 
 

Adventslied  Lied 158 a: 1  God zij geloofd uit alle macht 
 

DIENST VAN DE SCHRIFT 
 

 

De groet 
v: De Heer zal bij u zijn!                a: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 

Gebed van de zondag 
 

Eerste lezing  Jesaja 64: 1 t/m 4 
 

Zingen Lied 437: 1, 5 en 6  Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer 
 

Evangelielezing  Marcus 13: 24-37 
 

Lofprijzing 339b 

 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Zingen Lied  462  Zal er ooit een dag van vrede   
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

 

Dankgebed  
 

Voorbeden en gebed in stilte steeds besloten met: 
v: Wij bidden U samen:  a: Heer, ontferm U! 
 

a: Onze Vader………. 
 

Mededelingen door diaken 
 

Toelichting bij de collecte 
De collecte is – in verband met het coronavirus - bij de uitgang in de 
hal van de kerk. In het offerblok – na de tafel aan uw linkerkant - 
kunt u uw bijdrage geven voor de instandhouding van de 
Stiftsgemeente. In het collectemandje kunnen de diaconale gaven 
voor de Stichting Trud Bulgarije (het geboorteland van onze 
organist Iassen Raykov). gegeven worden. Op dit moment sponsort 
TRUD 25 kinderen uit de armste gezinnen om naar school te kunnen 
gaan. De meeste ouders zijn analfabeet. De kinderen krijgen nieuwe 
kleding, sportkleding, schoenen en schoolmateriaal. Op school 
krijgen ze iedere dag ontbijt en een warme lunch. De stichting werkt 
vanuit Nederland samen met de Bulgaarse organisatie ‘De 
Samaritaanse vrouwen’. Zij zijn na de val van de communistische 
overheid in Bulgarije begonnen een hulpprogramma op te zetten in 
de straatarme gebieden waar veel Zigeuners, Turken, nazaten van 
het Ottomaanse Rijk en Bulgaren wonen. Ze gingen dit werk doen 
vanuit hun christelijke geloofsovertuiging. Stichting TRUD heeft er 
voor gezorgd dat ze een auto kregen. De dorpen waar de mensen 
wonen liggen vaak in de bergen en zijn vaak moeilijk bereikbaar. 
 

DE AFSLUITING 
 

Slotlied Lied 751: 1, 2 en 5  (staande) 
  De Heer verschijnt te middernacht      

Zegen 
v: ……………… 
 
 
 
 
 
 

De collecte is bij de uitgang in de hal van de kerk 
 
 

 

Zondag 6 december – 2e Adventszondag - is ds. R. Kloosterziel de 
voorganger tijdens de dienst in de Stiftskerk. De diaconale collecte is 
dan bestemd voor het Plaatselijk Diaconaat.    
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Boek “Zout. De blijvende kracht van de christelijke traditie” 
Zes gesprekken op de woensdagavond 
De gespreksgroep op woensdag 2 december 2020 gaat niet door in 
verband met het coronavirus. 
 

Film “Denial (2016)” in de Stiftsschool 
Op donderdag 10 december 2020, om 
19.30 uur, wordt in de Stiftsschool de film 
“Denial (2016)” vertoond. De vertoning 
wordt kort ingeleid door de heer Henk 
Procee (emeritus hoogleraar filosofie aan 
de UT). Toegang gratis, vrijwillige bijdrage 
na afloop. In verband met het coronavirus vooraf aanmelden via 
info@stiftsgemeente.nl (aantal personen uit hetzelfde gezin 
aangeven) zodat we de 1,5 meter regel kunnen handhaven. 
N.B. Raadpleeg in verband met het coronavirus 
www.stiftsgemeente.nl  voor actuele gegevens. 
“Dit rechtbankdrama is gebaseerd op een van de spraakmakendste 
processen uit de Britse geschiedenis. In 1993 publiceerde de 
Amerikaanse historica Deborah Lipstadt het boek ‘Denying the 
Holocaust’, waarin zij de geloofwaardigheid in twijfel trok van David 
Irving, die het bestaan van de Holocaust ontkende. Hij klaagde haar 
in 1996 aan wegens smaad. Het proces dat volgde zou de 
belangrijkste juridische toets op het gebied van Holocaustontkenning 
en vrijheid van meningsuiting in de twintigste eeuw worden.” 
Regie: Mick Jackson, speelduur 105 minuten.  

 Een waargebeurde zaak, die interessante, actuele vragen opwerpt 
over het verschil tussen feiten en meningen, populistische retoriek 

en eigen gelijk. VPRO  Denial balanceert knap op grens tussen 

feit en fictie. Volkskrant  
 

KerkTv  
De kerkdiensten vanuit de Stiftskerk kunnen via 
www.kerkdienstgemist.nl gevolgd en voor een bepaalde 
tijd zelfs teruggekeken worden. Deze diensten worden 
mede beschikbaar gesteld op onze site 
www.stiftsgemeente.nl. Hier plaatsen we iedere week de 
link naar de dienst van zondagmorgen 10.00 uur èn de zondagsbrief. 
 

Restaurant de Stiftsjuffer 
Restaurant de Stiftsjuffer is nu tijdelijk – in verband met het 
coronavirus - een decoratiewinkel. Er is ook koffie to go en 
huisgemaakte erwtensoep (zaterdag en zondag van 11.00-
16.00 uur). Zie voor meer informatie: www.destiftsjuffer.nl. 
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