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•

DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Ds. N.M. Tramper,
Delft

17.00

BK

Ds. K. Timmerman,
Dirksland

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK

Ds. F. Wijnhorst,
Katwijk

17.00

GK

Ds. M.J. van Oordt,
Bodegraven

collecten:
1e Project 10 27
2e PGV

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

Op Toonhoogte 20
Psalm 107 vers 1
Psalm 107 vers 19 en 20
Gezang 449 vers 1, 3 en 5
Op Toonhoogte 148
Schriftlezing 1: Daniel 6 vers 1 – 18
Op Toonhoogte 236 vers 1
Schriftlezing 2: Daniel 6: 19 – 29
Op Toonhoogte 236 vers 2
Schriftlezing 3: Markus 4: 35 – 41
Op Toonhoogte 236 vers 3
Verkondiging Daniël 6 (kerntekst vers 23) ‘Jaloers…’
Psalm 37 vers 3, 4 en 12
Psalm 145 vers 4 en 6

MEELEVEN
Vandaag gaat Leonie Verhoeven, Vera Westerdijk (12 jaar)
verrassen met een attentie van onze gemeente. Vera heeft
last van angsten en haar dagelijkse leven wordt hier sterk
door beperkt. Helaas heeft ze dan ook niet kunnen starten
op haar middelbare school. We bidden met haar mee voor
kracht om hier weer door heen te komen.

HERDENKING OVERLEDENEN
Volgende week zondag is het de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. We herdenken dan de gemeenteleden die
in het afgelopen jaar overleden zijn. Daarvoor hebben de
nabestaanden een uitnodiging ontvangen. Voorganger in
deze dienst is ds. F. Wijnhorst uit Katwijk.

BLOEMENGROET
•

Morgen 19 november hoopt mevrouw W.J. (Wil) Meijer
jarig te zijn. Zij wordt dan 85 jaar. Wij als gemeente
willen u daar van harte mee feliciteren en veel zegen
en vreugde toe wensen voor een nieuw levensjaar.

Ook gaan de bloemen naar de familie H. Westerdijk.
Zo u hebt kunnen lezen van Vera is de weg die zij nu
moeten gaan niet gemakkelijk. Op deze manier wil de
gemeente met jullie meeleven en onze betrokkenheid
tonen. Wij wensen jullie de kracht van onze Here God
toe.
De bloemen worden bezorgd door Jantine Kraaiveld en
Jan Klugkist.

ZONDAGAVOND JEUGDCLUB!
Zondagavond om 18.30 uur hebben we een maaltijd (build
your own burger!) gevolgd door een clubavond over het
onderwerp “God de Almachtige?” Be there!

KERSTPAKKETTEN JEUGDCLUB
Als Jeugdclub hebben we het idee om deze kerst kerstpakketten samen te stellen voor mensen die dit goed zouden
kunnen gebruiken. Weet u iemand die we hier blij mee
kunnen maken? Laat het weten op club@jeugd-club.nl!

NIEUWSBRIEF WOUTER EN MARLIES
Als het goed is heeft u afgelopen week Nieuwsbrief #10
van Wouter en Marlies ontvangen (digitaal of op papier).
Mocht dit om een of andere reden niet het geval zijn: op
de leestafel liggen nog een aantal geprinte exemplaren.
De Thuisfrontcommissie

AVONDGEBEDEN IN DE ADVENT
Evenals voorgaande jaren houden we in de vier weken
van Advent korte gebedsdiensten om zo naar Kerst toe
te leven. Dit jaar zullen ook gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt meewerken. Het is mooi dat
we zo als verschillende kerken iets voor elkaar kunnen
betekenen. De avondgebeden zijn steeds op woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. We lezen een Psalm en een
gedeelte uit het Evangelie. We spreken onze gebeden uit
en we zingen een avondlied. De data zijn: 28 november, 5
december en 12 december in de Grote Kerk en 19 december in de Rehobothkerk. Van harte aanbevolen.

GEBEDSKRING
Ook woensdag aanstaande 21 november willen we weer
samenkomen voor gebed. De kring is een moment van
gezamenlijk gebed, bedoeld voor ieder gemeentelid.
Midden in de week kan je zomaar aanschuiven om mee
te bidden, of om voorbede te vragen. Je bent van harte
welkom deze keer aanvang 19.30 uur in De Dijk.

BIJBELKRINGEN
Huiskring Indische buurt komt bij elkaar DV dinsdag 20
november aan de Surinamesingel 18, aanvang 20.00 uur.
Aan de beurt is hoofdstuk 5 uit het boekje “Leven bij de
Dag” van ds. J.J. ten Brinke.

KERSTMIDDAG UITZICHT
Op DV woensdag 12 december 2018 om 14.30 uur hopen
we de kerstmiddag met diner voor de gemeenteleden en
belangstellenden te houden. De heer Arend v.d. Akker verzorgt deze middag de meditatie. Ontvangt u deze week
geen uitnodiging en wilt u er bij zijn geeft u zich dan
voor zaterdag 1 december 2018 op bij J. van Leeuwen, tel.
0104741575. De eigen bijdrage is € 15,00.

Op Toonhoogte 236
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

RECTIFICATIE
In de vorige Zondagsbrief waren bij het afdrukken de
adressen van de bloemengroet en het jubileum weggelaten. Het betroffen de volgende adressen, de heer
J. Born en mevrouw A. Born - de Groot, Chopinplein 46,
3122VM Schiedam en Carla op den Brouw, Markgraaflaan
72, 3131VN.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

VERVOLGDE CHRISTENEN
Maandagmorgen 26 november is er kaarten schrijven
voor Vervolgde Christenen. Tevens bidden wij voor hen.
De morgen begint om 9.30 uur en eindigt omstreeks 11.30
uur en wordt gehouden thuis bij Jannie Zwaans, Kwakelsteeg 25. Tel.: 2343047. Als u mee wilt doen, bent u van
harte welkom.

ISRAËLISCHE PRODUCTEN

Op Toonhoogte 148
Dit is de dag,
die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij
en zingt verheugd.

Op zaterdag 24 nov. in het Openhuis zal IPC met Israëlische producten staan van 10.00 tot 14.00 uur.
Bij besteding vanaf 25 euro een gratis kadootje / theedoos! Mary Peters

DIENST VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
D.V. Zondag 25 november 2018 om 15.00 uur in Kerkcentrum Holy, is er weer een kerkdienst voor en met mensen
met een beperking. Graag nodigen wij u uit om deze
dienst bij te wonen. Ook als u iemand met een beperking
kent, neemt u hem/haar dan vooral mee.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 20
Create in me a clean heart, oh God
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, oh God
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from Thy presence, oh Lord.
And take not Thy holy spirit from me.
Restore unto me the joy of Thy salvation
and renew a right spirit within me.

)2x
)2x
)2x
)2x

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

ORDE VAN DIENST DEZE MIDDAG
•
•
•
•
•
•
•

Gezang 75 vers 1, 2, 5 en 6
Psalm 111 vers 1 en 6 (OB)
Psalm 113 vers 1, 2, 3 en 4 (OB)
Schriftlezing: Genesis 41:1-16 en 25-46
Gezang 182 vers 1 en 6
Psalm 40 vers 1 en 7
Gezang 255 vers 1, 2 en 3

