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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK Prop. T. Overbeeke,
Gouda

17.00

BK Ds. M.C. van Pelt,
Rotterdam

collecten:
1e De Windwijzer
2e PGV

GK Ds. H.G. de Graaff,
Nieuwerbrug

17.00

GK Ds. W. Dekker,
Oosterwolde

collecten:
1e Diaconie
2e Eredienst
en Kerkmuziek
Wereldwijd

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OTH 276: Heer wijs mij Uw weg
Psalm 95: 2 en 3 (OB)
Psalm 95: 4 (OB)
Kinderlied OTH 516: Ik heb een plekje voor Jezus
Schriftlezing: Johannes 4: 1-30 en 39-42
Psalm 27: 3 en 4 (NB)
Verkondiging n.a.v. Joh 4: 29 en 39
Gezang 75: 2, 5 en 14
Psalm 67: 1, 2 en 3 (NB)

MEELEVEN
•

Mevrouw W. Borsboom – Muis mocht vorige week na
een maand weer thuiskomen uit het verpleeghuis. Eind
februari is zij gevallen zij had haar neus en arm gebroken. Het gaat weer goed met haar.
Er hebben ons deze week gelukkig geen nieuwe meldingen bereikt, wat niet wegneemt dat er geen reden is voor
meeleven. Laten we in deze tijd zonder eigen predikant
meer dan anders naar elkaar omzien, voor elkaar bidden
en opdragen aan de Heere. “Dag aan dag draagt hij ons,
die God is ons Heil” (Psalm 68) P.J. (Peter) van der End.

BLOEMENGROET
•

GEMEENTEDAG 2018 - 2E PINKSTERDAG
Op maandag 21 mei a.s. organiseert de Taakgroep
Jaarthema de jaarlijkse Gemeentedag van 10.00 uur
(inloop vanaf 09.30 uur) tot ongeveer 14.30 uur. De locatie
voor de Gemeentedag is het Groen van Prinstererlyceum.
Blok deze datum en tijd alvast in de agenda! Meer informatie volgt. De Taakgroep Jaarthema

BIJEENKOMST HULPKOSTERS EN KOFFIESCHENKERS

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

Zondag 15 april 2018
Jaargang 12 week 16

Ter bemoediging gaan de bloemen vandaag naar
mevr. W. Borsboom – Muis. Fijn dat u, na uw val, na een
maand weer thuis mocht komen. Wij wensen u een
voorspoedig herstel toe en u ontvangt de hartelijke
groeten van ons allen van uit de Grote Kerk.
• Mevrouw A. A. Mak – Hoek verrassen wij met onze
bloemen als teken van meeleven en verbondenheid
met haar. Wij hopen van harte dat dit u goed zal doen.
Wij wensen u alle goeds toe. Ook ontvangt u een hartelijke groet van ons allen.
Beide dames wensen we van harte Gods zegen toe. De
bloemen worden bezorgd door Petra Rietveld en Joke
Korving.

Alle hulpkosters en koffieschenkers worden van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst. Woensdag 18 april om
20.00 uur in de Dijk. Doel is om de voortgang te bespreken
na het vertrek van John van ’t Hof.

MAF NIEUWSBRIEF WOUTER & MARLIES
Hoewel u Wouter en Marlies de afgelopen weken hebt
gezien en wellicht ook gesproken is vorige week hun 9e
Nieuwsbrief verschenen. Hierin beschrijven zij hun leven
en werk van de afgelopen maanden in Juba, Zuid Soedan.
Als het goed is heeft u deze nieuwsbrief via de e-mail of
post ontvangen, mocht dat niet het geval zijn dan ligt er
een klein stapeltje nieuwsbrieven op de boekentafel.
De Thuisfrontcommissie

REÜNIE JV PANOPLIA-SAMUËL - TERUGBLIK
Vorige week zaterdag was het zover, de Reünie van de JV
Panoplia en Samuël. Gedurende de middag en de avond
zijn er ongeveer 75 oud leden, de één wat ouder dan de
ander, en een paar enthousiaste ouders voor kortere of
langere tijd in De Dijk geweest. Onder het genot van een
hapje en een drankje kon er gekeken worden naar foto’s
en dia’s van 25 jaar en ouder. Een feest der herkenning,
bij iedere foto of dia had iemand wel een verhaal. Het
enthousiasme was enorm en er is onmetelijk veel met
elkaar gesproken. Wij hebben onze Heer gedankt voor zijn
zegeningen en gebeden of hij ons allen wil blijven omringen met zijn zorg en hulp. Ook zijn er, als vanouds, nog
een aantal liederen uit die tijd gezongen. Voor zover wij
kunnen nagaan hebben alle aanwezigen enorm genoten
van de ontmoeting.
Namens een zeer tevreden organisatiecomité, bedankt
voor jullie enthousiasme! Teunis Eigenraam

AFSCHEID VAN JOHN
Op zaterdag 28 april nemen we afscheid van John tijdens
een gezellig samenzijn in de Grote Kerk van 14.30 tot 16.30
uur. Wilt u nog graag meedoen met het cadeau, dan mag
u dat overschrijven naar Speciaal Fonds Grote Kerk
NL57 INGB 0002 2522 07. Wij stellen het op prijs als u allemaal John en Joke de hand komt drukken.

JEUGDWEEKEND 2018
Van 9 t/m 12 mei gaan we weer op jeugdweekend! We
hopen dit jaar af te reizen naar het idyllische dorpje Wintelre. Heb jij zin in een weekend met serieuze geloofsgesprekken, sportieve inspanningen en een hoop gezelligheid? Meld je dan nu aan via jeugd-club.nl/jeugdweekend

DE BODEM VAN DE WIJKKAS IS ZICHTBAAR
Heel vervelend is dit te moeten vermelden. Maar het feit
is er op dit moment wel. Ik hoef niet uitgebreid te vermelden waar aan we het hebben moeten uitgeven. Veel
activiteiten, veel leuke dingen gehad voor de gemeente.
Vandaar dat ik in alle bescheidenheid een kleine gift aan u
wil vragen, opdat de kas een beetje voller wordt. Als u mij
wil helpen om dit weer gerealiseerd te krijgen, dan mag u
uw bijdrage over maken naar Wijkkas Grote Kerk,
NL75 INGB 0000 3228 44. Gijs van Herpen.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST
Op Toonhoogte 276
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
Op Toonhoogte 516
Ik heb een plekje voor Jezus.
De deur zet ik open voor Hem.
Hier in mijn hart mag Hij wonen.
Hij weet zo precies wie ik ben.
refrein:
Kom bij me binnen, Heer Jezus,
Jezus, Jezus.
Kom bij me binnen, Heer Jezus.
Ja, U bent welkom, Heer.
Ik heb een plekje voor Jezus.
Hij vindt me beslist niet te klein.
Hij maakt het vrolijk van binnen.
Wat vuil is dat kan er niet zijn.
refrein
Heb jij een plekje voor Jezus?
Precies wie je bent is okee.
Doe dan je hart voor Hem open.
En zing het gewoon met me mee.
refrein

