
 
!
!
Remonstranten en 
Vrijzinnige Protestanten 
!!!!
Vrijburgmiddag 
zondag 15 december  2013 
derde advent. 
!
              

!  !
        !!
voorgangers: ds. Ytje Poppinga en Martine Meijer 
organist:  Erik Visser 
blokfluit: Jeanette van Wingerden !



!
Orde van de dienst !
. orgelspel: Bernardo Pasquini, Pastorale en Canzona !
. luiden van de klokken !
. stilte !
. aansteken van de kaarsen !
!
!
Muziek: 
!
Kort muzikaal intermezzo: Girolamo Frescobaldi, Canzona in C !!
Bernardo Pasquini, Versetto !!
Antonio Vivaldi, Largo in a !!
Johann Sebastian Bach, Klein preludium in d 
  !
Johann Sebastian Bach, Largo in Bes !!
Jaques Hotteterre, Allemande La Cascade de St.Cloud !!
  !!!



.   mededelingen !
Zondag 22 december, vierde advent, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur.  
Voorganger, ds. P.A.P.E. Kattenberg !
Dinsdag 24 december, kerstavond om 22.00 uur, met medewerking van de 
cantorij. !
Woensdag 25 december 10.00 uur, kerstochtend met medewerking van de 
cantorij. Voorgangers: ds. Jessa van der Vaart en Dik Mook (met kerstspel) !
Zondag 29 december, kerkdienst in Vrijburg om 10.00 uur 
Voorganger ds. H.Frölich. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Donderdag 19 december om 12.00 uur, Adventslunch in de kerk. 
Medewerking van ds. Jos de Valk, Kees Terlouw (bariton) en Erik Visser 
(orgel) !
Zondag 22 december wordt ook na de dienst een nieuwe tentoonstelling van 
“Madina en Sabina” geopend in de Moddermanzaal door Lenie van 
Reijendam.  (zie informatie in het Vrijburgblad.) !
Donderdag 26 december is er in de kelder een kerstdiner om 17.30 uur. 
Opgeven bij  Juggs@vrijburg.nl  !!
Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via http://kerken.streamit.eu. 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze nieuwsbrief aanvragen bij jhroselaers@vrijburg.nl. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. !!
De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds.Joep de Valk (06-53391524) en Dik Mook (06.44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen.


