
Kerstmaaltijd Samen Kerst vieren! Dan kan op donderdag 20 december in de Hoflaankerk. 
Het programma begint om 18.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Rond de gezamenlijke maaltijd is 
er zang, muziek en gesproken woord. Iedereen is van harte welkom! Nodig met de flyer ook 
vrienden, bekenden en buren uit!  Wilt u zich in verband met de maaltijd even aanmelden? Dit 
kan t/m zaterdag 15 december bij Ageeth Palland (ageethpalland@gmail.com / 06-
57993652). 
 
Kerstnachtdienst We verwachten de komst van Jezus, het is adventstijd! Om dat wat meer zicht-
baar te maken, hangt er elke week een andere poster voor het raam van de Hoflaankerk. De-
zelfde afbeelding is te zien op de websites: www.protestantskralingen.nl  en 

www.hervormdkralingenwest.nl  Op maandagavond 24 december om 22.00 uur wordt er in de 
Hoflaankerk weer een sfeervolle kerstnachtdienst gehouden.  De kerk is open vanaf 21.30 voor 
ontmoeting met elkaar onder het genot van warme chocolademelk en kerstbrood!  
We hebben jouw hulp nodig om onze buurtgenoten uit te nodigen! Bij de uitgang van de kerk 
liggen stapeltjes flyers, geordend per straat. Neem een stapeltje mee en bezorg deze week de 
flyers in de aangegeven straat! Op zaterdag 22 december willen we flyeren in de Lusthofstraat 
en op maandagmiddag 24 december  flyeren we bij de metrostations in Kralingen. Heb je een 
uurtje tijd om te helpen? Laat het weten! ageethpalland@gmail.com / 06-57993652. 
 
Alpha —  In januari 2013 start weer een Alpha cursus in de Hoflaankerk. We vragen je hier-
voor te bidden en na te denken wie je uit jouw buurt of vriendenkring graag deze gratis cursus 
zou aanbieden. Op donderdagavond 17-1 zal er een kennismakingsavond zijn, zonder maal-
tijd. De volgende avonden starten we wel met een maaltijd: 24-1, 31-1 , 7-2, 14-2, 21-2, 7-3, 
14-3, 21-3. Daarnaast nemen we een hele (zater)dag om elkaar beter te leren kennen en een 
onderwerp uit te diepen, dat wordt 16-2. Neem voor meer info contact op: ageethpal-
land@gmail.com of 06-57993652.  

 
Wintertijd!  Afgelopen zomer waren er de Zomeractiviteiten. Gemeenteleden organiseren zelf 
een activiteit voor andere gemeenteleden en geïnteresseerden. Een variant hierop is Wintertijd! 
Het gaat om de periode Kerst – half februari 2013. Wil je iets organiseren, meldt het dan aan 
Huibert Verdoold. Hij coördineert deze keer de planning. (ha.verdoold@solcon.nl/ 06 199 00 
794). Één van de activiteiten is: 
 
Oud en nieuw  Na de avonddienst op 31 december ben je welkom om oud en nieuw te vieren 
bij mij thuis aan de Jericholaan! Laat i.v.m. de catering even weten of je erbij bent: ageethpal-
land@gmail.com / 06-57993652 (Ageeth) 
 
Werving pastoraal werker van start Na het in de praktijk terugbrengen van de predikants-
plaats van onze wijkgemeente heeft de wijkkerkenraad aan de Algemene Kerkenraad (AK) van 
Hervormd Kralingen toestemming gekregen om een pastoraal werker te benoemen (0,4 fte). De 
benoeming zal in eerste instantie voor de periode van een jaar zijn.  Komende week hopen we 
belangrijke stappen te zetten richting de benoeming van een werker. We vragen je gebed. 
 
Activiteiten deze week  
Wo 12 december  Open Huis   10.00—12.00  Voorzaal Hoflaankerk 
Wo 12 december  Betakring   19.00     Snelfilterweg 92 
Wo 12 december  Woensdagavondkring    20.00   
Do 13 december  Donderdagavondkring   19.00 
 
Meer informatie over de gemeente? Neem het kerkblad ‘De Kralingse Kerk’ mee. 
Hierin staan op de binnenzijde achterpagina ook de contactpersonen voor de activiteiten.  
Het ligt bij de uitgang.  
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Welkom! 

Hartelijk welkom in de dienst(en) van de hervormde wijkgemeente Kralingen-West!            
Als christelijke gemeente geloven we dat de boodschap van het evangelie van Jezus Christus 

ook in 2012 relevant en cruciaal is. Bij God komt een mens Thuis! 

Voor vragen/ informatie over (activiteiten van) de gemeente,  het christelijk geloof , doop, 
belijdenis, lidmaatschap of voor een persoonlijk gesprek, neem contact op met de predikant 

of de scriba van de kerkenraad of spreek na de dienst iemand aan.  

Predikant:  M.C. van Pelt, Laan van Oud Kralingen 24, 3066 HA  Rotterdam                     

   

Scriba:  H.A. Verdoold, Snelfilterweg 92, 3063 JH ROTTERDAM                                 

  T 212 18 37, E ha.verdoold@solcon.nl                                      

Internet: www.hervormdkralingenwest.nl  Twitter.com/kralingenwest 

De liturgie is te vinden op de middenpagina’s 

Psalmboekjes vindt u bij de ingang 

Komende kerkdiensten:  Zondag 16 december 
Op deze zondag zijn er twee diensten in de Hoflaankerk (Oudedijk 2) 

 De morgendienst begint om 10.00 uur. De dienst wordt geleid door ds C.N. van Dis uit 

Nieuwegein. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met een kop koffie, thee 
of fris.  

 De tweede dienst van deze zondag is om 17.00 uur . 

 Voorganger is ds A. Vastenhoud uit Den Haag. 
 De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor de Daklozen. 

*** 
Oververmoeidheidsverschijnselen ds Van Pelt 
Vorige week kon ds  Mark van Pelt vanwege oververmoeidheid de dienst niet kon leiden. Na 
bezoek aan de huisarts is ondertussen duidelijk geworden dat deze oververmoeidheidsver-
schijnselen een structureler karakter hebben. Dit betekent in ieder geval dat hij deze decem-
bermaand en de maand januari geen kerkdiensten kan leiden. Hij vindt dit zelf erg verve-
lend, maar heeft daarin geen andere keus. Als kerkenraad willen we je vragen om ds Mark 
van Pelt en zijn gezin te bidden.  Ondertussen zijn we als kerkenraad bezig met het invullen 
van de diensten en zullen we eventuele andere werkzaamheden ook zo goed mogelijk op-
pakken. Mocht je het gevoel hebben dat dingen blijven liggen, meld het ons. Dan kunnen we 
het oppakken. Ook als het om pastorale zaken gaat: laat het weten.  



 Welkom 

 We zingen gezang 329 

 
 

 Stil gebed ter voorbereiding 

 Votum en groet 

 We zingen psalm 72 vers 1 en 10 

 We belijden het geloof 

 We zingen psalm 5 vers 6 en 7 (nieuwe berijming) 

 Gebed om de Heilige Geest 

 

 Bijbellezing: Amos 9 vers 11-15 

11 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en 
wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude 
tijden af;  
12 zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken waarover Mijn Naam is 
uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet. 
13 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de drui-
ventreder de zaaier,  en dat de bergen zullen druipen van  jonge wijn en al de heuvels door-
drenkt zullen worden. 
14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste 
steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen 
tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. 
15 Ik zal hen  in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik 

aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God. 

Liturgie Tweede Advent— Zondag 9 december  - 17.00 uur— Hoflaankerk 
 Voorganger:  Ds A. Tromp (Krimpen)  Organist: Jaap de Wit 
 Ouderling van dienst: Arnold Zonnenberg  Koster:  Pieter den Hollander 
 Gastvrouw: Gerrie Blok    Kinderoppas: Hanna Bontenbal 

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 

met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 

maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 

6 Maar die uw lieve naam belijden, 
vinden een schuilplaats aan uw hart: 
zij zullen vrij van zorg en smart 
juichende zich in U verblijden 
ten allen tijde. 

 7 Want Gij vervult wat Gij beloofde, 
die vromen met uw zegen dekt: 
o HEER, uw sterke vrede strekt 
tot schild en schutse voor de hoofden 
van die geloofden. 

3 Roep ons uit de doodse dalen  
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil'ge stede  
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 Bijbellezing: Handelingen 15 vers 13-20 

13 En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. 
14 Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn 
Naam uit hen een volk aan te nemen. 
15 En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: 
16   Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daar-
van is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, 
17 opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over 
wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. 
18 Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. 

19 Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, 
niet lastig moet maken, 
20 maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden  van de dingen die door de 
afgoden besmet zijn,  van ontucht, van het verstikte en  van bloed. 
 

 We zingen psalm 89 vers 2 en 7 

 Preek  

 Meditatief orgelspel 

 We zingen gezang 127 vers 1,3 en 7 

 
 
 
 

 Dankgebed en voorbede 

 Collecten:  1e rondgang (rode zakje) : Kerkrentmeesters 

             2e rondgang (zwarte zakje): Diaconie (IZB, Zending in Nederland)  

 We zingen (zo mogelijk staande) gezang 26 vers 3 en 4  

 Zegenbede 

 
Bij de uitgang vindt u de ‘Zendingsbussen’ voor de verkondiging van het evangelie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons voor alle dingen 

Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 

3 Hoort toe, gij zwaarbeproefden, 
uw Koning is niet ver! 
Voor wie in 't duister toefden, 
rijst nu de morgenster. 
De Heer geeft in de nood 
zijn wonderbare bijstand; 

Hij slaat de laatste vijand, 
Hij overwint de dood. 

7 Gij schenkt met volle handen, die zelf de armoe draagt. 
Gij maakt uzelf te schande, die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, die 't al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen en eeuwig dankbaar zijn. 

3 Wat heil, een Kind is ons geboren, 
een Zoon gegeven door Gods kracht! 
De heerschappij zal Hem behoren, 
zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 
zijn wondren van genaad' alleen. 
Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
verzoend voor 't oog des Vaders treên. 

4 o Vredevorst, Gij kunt gebieden 
de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
Doe alle volken tot U vlieden, 
dat al wat ademt voor U kniel! 
Des Heren ijver zal bewerken, 
dat Hij de zetel, U bereid, 
met recht en met gericht zal sterken. 
Hem zij de lof in eeuwigheid! 


