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GK Ds. T. Jacobs, Leiden

17.00

GK Prop. J. Menkveld,
Leiden

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

BK Ds. A.A.A. Prosman,
Amersfoort

17.00

BK Ds. G.C. Vreugdenhil,
Gouda

collecten:
1e GZB
2e PGV

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

BIJBELKRING
Op donderdag 17 mei komt de Bijbelkring Berea bij elkaar
om 20.00 uur bij de fam. J.A. Vogel, Graaf Arnulffstraat.

EXAMENS

DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

Zondag 13 mei 2018
Jaargang 12 week 20

Op Toonhoogte 325
Psalm 25: 7 (OB)
Gezang 326: 3 en 4
Psalm 27: 3 en 7 (OB)
Kinderlied: Op Toonhoogte 468
Lezing: Kolossenzen 2: 8 - 3: 4
Tekst: Kolossenzen 3: 3
Thema: De spirituele zoektocht
Psalm 73: 9 en 10
Gezang 439: 1, 4 en 5

BLOEMENGROET
We hebben deze week twee jarigen in onze gemeente en
dat verdient een bloemetje.
• Het is mevr. C. Bel – Vooijs. Zij mocht op 10 mei 85 jaar
worden.
• Ook dhr. G. van den Thoorn. Hij is vandaag jarig en mag
de gezegende leeftijd van 90 jaar vieren.
Wij willen hen beiden heel hartelijk feliciteren, daar doen
we een warme handdruk bij. Wij wensen u beiden Gods
zegen toe in de tijd die de Here er nog aan toe wil voegen.
De bloemen worden bezorgd door Henk Hannewijk en
Leonie Verhoeven

ZENDINGSCOLLECTE GZB EERSTE PINKSTERDAG
De Pinksterzendingscollecte is dit jaar bestemd voor
Mexico. De GZB-werkers Machiel en Erika Kommers
hebben de laatste jaren de kerken daar kunnen helpen.
Het Centro Shalom is door de kerken opgericht en daar
hebben honderden verslaafden een tweede kans gekregen. Helpt u mee aan dit project in de collecte op 20 mei
(eerste rondgang)? Een folder zal aan u/jou worden uitgereikt.
Uw wijkdiakenen en de GZB-commissie.

De komende week gaan de examens weer beginnen. Een
spannende en intensieve periode voor de jongelui. Vandaar een opsteker voor jullie allemaal. Er wordt vanuit de
gemeente met jullie meegeleefd. Succes!

KOFFIEDRINKEN
Vandaag, 13 mei is er in verband met moederdag geen koffiedrinken, het is verschoven naar zondag 27 mei. Op deze
dag zal Gijs van Herpen zijn ambt als ouderling-kerkrentmeester en wijkpenningmeester neerleggen.

OUD PAPIER
Door een misverstand stond er 5 mei jl. geen container.
Irado heeft ons geen afmelding meegedeeld, terwijl er op
verschillende andere plaatsen wel een container stond.
De nieuwe datum is de eerste zaterdagmorgen van de
komende maand, dus 2 juni.

GEMEENTEDAG
Volgende week maandag 21 mei, 2e Pinksterdag wordt de
Gemeentedag gehouden in ‘t Groen van Prinstererlyceum.
De start is om 10.00 uur (de deur is open vanaf 9.30 uur) en
eindigt rond 14.30 uur. Voor de lunch zal een kleine vergoeding worden gevraagd en tevens worden er stroopwafels en ijzerkoekjes verkocht. De opbrengst van de lunch,
stroopwafels en ijzerkoekjes is bestemd voor het diaconale
project in Egypte. Indien u volledig gratis wil lunchen dan
dient u zelf uw lunchpakket mee te nemen. Aan het einde
van de Gemeentedag zal nog worden gecollecteerd voor
dekking van de onkosten. De bakkers onder ons willen wij
vragen om een baksel mee te nemen voor tijdens de koffiepauze. Tot 2e Pinksterdag. De Taakgroep Jaarthema.

GEBEDSKRING
Woensdag 16 mei hopen we als gebedskring weer bij
elkaar te komen in De Dijk. Aanvang 19.30 uur. Een waardevol moment voor persoonlijk gebed, voor de gemeente
en de samenleving.

KERKENRAADSVERGADERING
Woensdag 16 mei vergadert de kerkenraad. Bidt u met ons
mee voor een goede vergadering?

EREDIENSTEN EERSTE PINKSTERDAG
Op eerste Pinksterdag wordt de Grote kerk gebruikt
voor een eredienst van de gezamenlijke wijkgemeenten
Ambacht-Oost, Rehoboth en Holy.
Voor ons betekent het dat we op deze dag voor zowel de
ochtenddienst als de middagdienst gebruik maken van de
Bethelkerk.

WIJKAVOND OP WOENSDAG 30 MEI - SAVE THE DATE!
Een aantal van jullie hebben al op de een of andere
manier kennis met mij gemaakt. Het leek de kerkenraad
en mij goed om een avond te organiseren waarop jullie als
gemeenteleden en ik als pastoraal werker elkaar (nader)
leren kennen. Op deze avond wil ik een korte inleiding
houden over ‘Leven als gemeente van Jezus Christus’.
Aan de hand van vragen als ‘Welke betekenis heeft de
gemeente van de Grote Kerk voor jou?’, ‘Wat verwacht je
van een pastoraal werker?’ en ‘Wat kan jij voor de wijkgemeente betekenen?’ willen we dieper op dat onderwerp
ingaan. Het zou fijn zijn als u en jullie erbij zijn op 30 mei!
De deur van de Dijk opent om 19.30 uur. Ko Steketee.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 325
Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.
Refrein:
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.
Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.
(Refrein)
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
(Refrein)

Op Toonhoogte 468
Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van Mijn rijk
staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.
Laat de mensen tot Mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van Mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij Mij binnen lopen.

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG
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Gezang 239: 1, 2 en 3
Lezen: Psalm 25: 1
Psalm 25: 2 en 3 (OB)
Leefregel Galaten 5: 13-26
Psalm 25: 4 en 5 (OB)
Lezing: Handelingen 1: 13-26
Psalm 25: 6 en 7 (OB)
Thema: Heere, maak mij Uwe wegen
Psalm 91: 2 en 7 (NB)
Gezang 304: 1 en 3
Zegen (3x gezongen amen)

