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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Ds. F. Wijnhorst,
Katwijk

17.00

GK

Ds. M.J. van Oordt,
Bodegraven

collecten:
1e Project 10 27
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK

Ds. H.G. de Graaff,
Nieuwerbrug

17.00

GK

Ds. M. Kreuk,
Oude Tonge

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

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

Zondag 25 november 2018
Jaargang 12 week 48

Op Toonhoogte 273
Psalm 42 vers 1 en 3
Psalm 73 vers 9
Kinderlied: Op Toonhoogte 506
Schriftlezing: 2 Timotheüs 4: 6 - 8
Op Toonhoogte 191
Psalm 103 vers 6
Weerklank 507 vers 1, 4 en 5
Gezang 300 vers 1, 4 en 6

HERDENKING OVERLEDENEN
Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
We herdenken deze morgen de gemeenteleden die in het
afgelopen jaar overleden zijn. Daarvoor hebben de nabestaanden een uitnodiging ontvangen. Tevens is er een
geprinte Orde van Dienst beschikbaar.

KINDERDIENST
Vandaag is er geen kinderdienst voor de kinderen uit
groep 3. Zij mogen deze ochtend in de kerk blijven.

BLOEMENGROET
Vandaag krijgen twee dames onze bloemen. Het zijn:
• mevrouw L. van der Wolf - de Hek (Lijnie). Gisteren,
zaterdag 24 november was Lijnie jarig.
• mevrouw J. de Blois (Joke), zij hoopt maandag 26
november jarig te zijn.
Wij vinden het fijn hen er eens mee te verrassen omdat
beide dames heel veel hebben betekend (en nog betekenen) van uit pastoraal oogpunt voor onze gemeente. Vele
bezoeken zijn er door hen afgelegd. Wij als gemeente feliciteren beiden van harte en wensen jullie veel zegen en
vreugde voor een nieuw levensjaar en Gods zegen.
De bloemen worden bezorgd door Petra Rietveld en Betty
Kroon.

1E COLLECTE VANDAAG
De eerste collecte vandaag is bestemd voor Project 10 27,
Peuteropvang in Libanon. Veel kinderen van vluchtelingen in Libanon groeien op in grote armoede. Een kleine
groep christelijke vrouwen startte een peuteropvang via
het Philemon Project. Kinderen in de leeftijd 1-4 jaar krijgen dagelijks een gevarieerd programma van creatieve
spelletjes, zingen, verhalen, knutselen, beginnend lezen
en rekenen en het aanleren van sociale vaardigheden. Bijbelverhalen, zingen en gebed zijn natuurlijke onderdelen
van de dag. En natuurlijk krijgen de kinderen ook iedere
dag een gezonde maaltijd. Elke gift voor dit project is van
harte welkom!

OVERLEDEN
Op 18 november jl. is overleden mevrouw Martijntje (Tiny)
Goudswaard-Stolk. De begrafenis heeft zaterdagmorgen
24 november plaatsgevonden op begraafplaats Holy.

BEDANKT
Ter gelegenheid van ons 65-jarig huwelijk ontvingen we
vanuit de gemeente de bloemengroet en vele felicitaties,
kaarten en telefoontjes. Hartelijk dank voor zoveel spontane gelukwensen. Bovenal dank aan de Heere, dat Hij ons
zoveel jaren heeft gespaard en gedragen.
J. Born en A. Born - de Groot

CENSURA MORUM
Op zondag 9 december vieren wij met elkaar het Heilig
Avondmaal. Op donderdag 6 december is het moderamen
om 19.45 uur aanwezig in de Dijk voor het Censura Morum.
Wellicht zegt deze term u weinig. Het betekent letterlijk:
‘toezicht op de manier van doen’. In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal kan het zijn dat bij u zelf
of binnen de gemeente situaties zijn ontstaan die u of jou
ervan weerhouden om aan het Avondmaal deel te nemen.
Dit moment kan gebruikt worden om deze situaties te
bespreken met de kerkenraad. Op deze manier kunnen
hindernissen om aan het Avondmaal deel te nemen
worden weggenomen.

BIJBELKRING
Aanstaande woensdag 28 november is de Bereakring bij
de fam. J.A. Vogel, Graaf Arnulffstraat om 20.00 uur.

KERSTPAKKETTEN JEUGDCLUB
Als Jeugdclub hebben we het idee om dit jaar 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!

KERSTATTENTIES VOOR OUDERE GEMEENTELEDEN

AVONDGEBEDEN IN DE ADVENT

Ook dit jaar willen we weer een aantal oudere gemeenteleden, die niet meer in de gelegenheid zijn om naar de
kerk te komen, verblijden met een kerstattentie die mede
is gemaakt door de kinderen van de Kinderdienst. Het is
de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen, maar in ieder
geval de kinderen van de kinderdienst meehelpen met het
rondbrengen. Dat kunnen zij natuurlijk niet alleen. Daarom
doen wij weer een oproep aan de ouders en gemeenteleden (volwassenen en tieners) om de kinderen daarbij
te helpen. Helpt u mee, in voorgaande jaren hebben wij
gemerkt hoe dit wordt gewaardeerd. Hoe meer hulp,
hoe meer ouderen we kunnen bereiken! Na de ochtenddienst van zondag 9 december a.s. willen de kerstattenties
bezorgen. We verzamelen op en vertrekken van De Dijk!
U kunt zich opgeven via taakgroepgemeenteactiviteiten@
gmail.com. Een appje sturen mag ook, naar Gerard van
Delft 0649608704 of Teunis Eigenraam 0646677436. Het is
handig als u een auto beschikbaar heeft.
De Taakgroep Gemeenteactiviteiten

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.

UITNODIGING KERSTMIDDAG UITZICHT
Deze week zijn de uitnodigingen voor de op DV woensdag
12 december 2018 om 14.30 uur te houden kerstmiddag
met diner voor de gemeenteleden en belangstellenden
verstuurd. De heer Arend v.d. Akker verzorgt deze middag
de meditatie. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt
u er toch bij zijn? Geeft u zich dan voor zaterdag 1 december 2018 op bij J. van Leeuwen, tel. 010 4741575.
De eigen bijdrage is €15,00 (overmaken op rekening
NL63INGB0002244727 onder vermelding van kerst 2018
en het aantal personen)

COLLECTE HERDENKING KERKHERVORMING
De collecte voor de Wycliffe bijbelvertalers, gehouden
tijdens herdenking kerkhervorming in de Sionkerk, heeft
€ 682,50 opgebracht. Alle bijdragers dank!

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

Psalm 71 vers 10 en 15 (OB)
Gezang 323
Psalm 25 vers 2 en 3
Lofzang van Maria 1, 2 en 3
Gezang 304
Psalm 145 vers 3 (OB)
Lezing: 2 Koningen 8: 1-6 en Lukas 15: 11-32

