21 november 2020
Goedenavond beste mensen,

Morgen is het eeuwigheidszondag, of voleindingszondag. In elk geval de laatste zondag
van het kerkelijk seizoen en de dag waarop we de gemeenteleden herdenken die het
afgelopen jaar zijn gestorven.
Om 10.00 uur is er een dienst voor de naasten van deze mensen.
Om 11.30 uur herhalen we deze dienst, maar dan met andere gemeenteleden.
Van 12.00 uur tot 15.00 uur is de kerk geopend voor eenieder uit dorp en gemeenschap
die een kaarsje wil aansteken om een dierbare te gedenken. Welkom!
Ik vind het altijd een bijzondere viering. Het licht van al die brandende kaarsjes vind ik
elke keer weer heel troostrijk. Het is een mooie overgang naar advent, de periode waarin
het steeds een beetje lichter wordt op weg naar kerst.
Woensdag 25 november is er voor de laatste keer een middaggebed om 16.00 uur. Vanaf
1e advent starten we met avondvespers, om 19.00 uur in het koor van de kerk. U hoeft
zich hiervoor niet aan te melden. De eerste keer op 29 november wordt geleid door
Hannah Oosterdijk, predikant in opleiding.
Aansluitend aan de vieringen in de Advent, wordt er een stiltewake gehouden uit
solidariteit met de vluchtelingen in de Griekse opvangkampen. Samen zijn we 500
seconden stil. We sluiten hierbij aan bij een landelijk initiatief. De 500 seconden verwijzen
naar de breed gedragen oproep vanuit onze samenleving om 500 kinderen op te vangen.
Het is een symbolisch gebaar vanuit de machteloosheid die we breed voelen. Maar
tegelijk een gebaar vanuit de vaste overtuiging dat het zinvol is om de aandacht op hun
situatie vast te houden en de verantwoordelijke politici en bestuurders in ons land bij
deze zaak te blijven bepalen.
De wake vindt plaats na afloop van de kerkdienst, buiten, waarbij ook eventueel anderen
kunnen aanhaken.
Op 26 november bent u welkom om de classisvergadering digitaal bij te wonen. Om
19.30 uur is er een vesper, om 20.00 uur start de vergadering. De vergadering kan
gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl en dan zoeken op ‘Zuidlaren Laarkerk’.
Als afsluiting een link naar een bewerking van Lied 263 uit het Liedboek, gezongen door
Leoni Jansen.
Als u onder het lied verder scrolt, leest u de songtekst en een toelichting bij het lied.
Een mooie zondag gewenst!

Hartelijke groet,
Esther de Vegt

