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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Ds. H.G. de Graaff,
Nieuwerbrug

17.00

GK

Ds. A. Markus,
Rotterdam

7/11
19.30

GK

Prop. W.A. vd Born,
Leiden

collecten:
1e GZB
2e PGV

GK

Ds. W. Markus,
Bergschenhoek

17.00

GK
LNS

Ds. A. Vastenhoud,
‘s Gravenhage

collecten:
1e Woord&Daad
2e PGV

•
•
•
•

collecten:
1e Project 10 27
2e PGV

Op Toonhoogte 265
Psalm 17: 3 en 8 (OB)
Zingen: Gezang 449: 1,3 en 5
Kinderlied: Op Toonhoogte 520
Schriftlezingen: Johannes 15: 1 - 8 en
1 Thessalonicenzen 4: 13 - 18
Tekst: 1 Thessalonicenzen 4: 14
Psalm 73: 12 en 13 (OB)
Gezang 300: 1, 4 en 6
Psalm 149: 1 en 3

MEELEVEN
Adrie Verhoeven heeft een fijne boodschap gekregen dat
alle kwaadaardigheid nu weg is en zijn bloedwaarden zijn
goed. Wel moet hij nu een traject van 6 weken, driemaal
per week, worden gespoeld in het ziekenhuis. Hermien en
Adrie zijn de Here heel dankbaar.

BLOEMENGROET
•

“De Heer van Licht en Leven, heeft mij steeds kracht gegeven om deze levensweg te gaan”. Graag wil ik u hartelijk
bedanken voor de mooie bloemen, de vele kaarten en
dat u aan mij gedacht hebt toen ik op 24 oktober 99 jaar
mocht worden. Nogmaals mijn hartelijke dank!
Mevr. Bagchus - de Bruijne.

We gaan door met het onderwerp van vorige keer: Twijfel
op herhaling dus! Be there, 19.45 @ De Dijk!

DANKDAG VOOR GEWAS & ARBEID

ORDE VAN DIENST DEZE MORGEN
•
•
•
•
•

HARTELIJK BEDANKT

ZONDAGAVOND JEUGDCLUB!

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

Zondag 4 november 2018
Jaargang 12 week 45

Onze bloemen gaan vandaag naar de fam. J.A. de Kok
(Sjaak en Annie). Dit ter bemoediging en als teken van
meeleven en verbondenheid met jullie. Wij wensen
jullie veel sterkte op de weg die steeds afgelegd moet
worden. Hartelijke groet van ons allen en Gods nabijheid toegewenst.
• Ook mevrouw B. Harms – Starre uit Vaartland gaan we
verrassen met onze bloemen. We hopen dat alles een
beetje stabiel bij u is. Zo ontvangt u een hartelijke groet
van ons en daar geven wij u nog een warme handdruk
bij. Gods zegen wensen wij u toe.
De bloemen worden bezorgd door Hilde Cordia en Philip
Vermaat.

A.s. woensdag willen wij als gemeente bij elkaar komen in
een eredienst vanwege de dankdag voor gewas en arbeid.
De kans is groot dat u geen gewassen meer verbouwt,
maar arbeid verricht iedereen. Of het nu in of buiten de
kerk is. Daarom is het goed hier God voor te danken. Ook
een goed moment, midden in de week, om te bidden voor
mensen die minder gezegend zijn. De eerste (diaconale)
collecte is bestemd voor Woord & Daad project Uienteelt
door kleine boeren in Burkina Faso. De tweede collecte is
bestemd voor de PGV. Als kerkenraad moedigen wij u aan
om te komen. De dienst begint om 19.30 uur in de Grote
Kerk en voorganger is Prop. W.A. van den Born uit Leiden.

DOOPDIENST SILVAN VAN STEENSEL
Op zondag 11 november wordt Silvan van Steensel (geboren op 21 mei 2018) gedoopt. Zoon van Claudia & Lennard
van Steensel, en broertje van Julian.

LNS DIENST 11 NOVEMBER
Een aantal jaren geleden zijn we als wijkgemeente gestopt
met de LNS diensten. Een aantal gemeenteleden heeft de
kerkenraad gevraagd het concept van de LNS diensten
opnieuw in te voeren. Inmiddels zijn er plannen gemaakt
voor nieuwe serie diensten. Op zondag 11 november 2018
zal om 17.00 uur in de Grote Kerk weer een LNS dienst
worden gehouden. Ds. Vastenhoud uit Den Haag is bereid
in deze dienst voor te gaan. De invulling zal in grote lijnen
hetzelfde zijn als voorheen. Het wordt een dienst waarin
het evangelie centraal staat, waarin gestreefd wordt naar
toegankelijk taalgebruik en waarin de muzikale ondersteuning verzorgd zal worden door een muziekgroep van
gemeenteleden. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd!

WIJKKAS

VROUWEN KOFFIEMORGEN

Er wordt weer een goed beroep gedaan op de wijkkas
en dat is een goede zaak want dat betekend dat er weer
allerlei activiteiten ontplooid worden. Bovendien komt de
kerstperiode eraan waarin er nog meer uitgaven te verwachten zijn. Hopelijk willen jullie dus ook een gift aan de
wijkkas overmaken.
Wijkkas Grote Kerk NL75 INGB 0000 3228 44
Huub Eschbach.

A.s. donderdag 8 november wordt weer de maandelijkse
Vrouwen Koffiemorgen in de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel gehouden. Spreekster is deze keer Suzanna
Versteeg en haar thema is: “Er is kracht in de naam van
Jezus.” Vanaf 9.00 uur staan de koffie en thee klaar en
bent u hartelijk welkom. Om ongeveer 11.30 uur wordt de
morgen gesloten, maar daarna is er nog ruimschoots gelegenheid om na te praten. Meer info kan Annelies Sondorp
u geven, tel. 010 4744033 of ondergetekende. Namens het
team, Franny Treurniet, tel. 010 4750757.

KINDERKERSTFEEST
Elk jaar is er gewoontegetrouw op eerste kerstdag om
16.00 uur de kinderkerstviering. Ook dit jaar hopen wij dit
weer te kunnen vieren, maar willen we om 15.00 uur beginnen. Wilt u hier alstublieft alvast rekening mee houden?
De leiding van de kinderdienst.

BEELD EN GELUID
Sinds dit voorjaar is het aangeven van de liederen via de
oude psalmborden vervangen door publicatie in de Zondagsbrief. Daarbij is het een wens om de liederen via een
beamer, of schermen weer te geven. Ook zou het fijn zijn
als er mogelijkheden zijn om de weergave van het geluid
te verbeteren. Wisseling van het volume in de stem van de
predikant, versterkt door echo is handmatig niet te regelen. Maandagavond 5 november wordt een demonstratie
gegeven van nieuw ontwikkelde luidsprekers die elders in
kerken met veel echo met succes zijn geïnstalleerd. Tevens
worden mogelijkheden getoond van beeldmateriaal in de
vorm van LED-schermen. Belangstellenden zijn van harte
welkom. Aanvang 20.00 uur.

TWEE OPROEPEN
Vandaag twee oproepen die heel dringend zijn. Laat ons
niet in de kou staan a.u.b.; het is niet veel wat wij vragen.
1. Wie wil er eenmaal in de drie maanden op woensdagmorgen helpen om de Dijk schoon te maken? Er zijn
drie dames per ochtend. Gezellig in het Open Huis
koffie drinken. U begrijpt, dat er maar een gedeelte
per keer gedaan kan worden. De tijd is van 9.00 tot
12.00 uur.
2. In januari 2019 zoeken wij enkele dames die ongeveer
eenmaal in de vijf weken op zaterdag bij bloemist Verkuijl de bloemen op wil gaan halen, om ze ’s zondags
voor de dienst op de liturgische tafel neer te zetten.
Als u moeite hebt om er een kaartje bij te schrijven
dan kan een ander dat wel voor u doen. Onze grote
wens is dat er aan deze oproepen gehoor wordt gegeven.
Wie staat er op? Laat het mij weten via de e-mail:
liavanherpen@gmail.com of na de dienst of tel. 474 05 47.
We kijken naar u uit.

SPECULAAS
Het is herfst en dus weer tijd om speculaas te kopen t. b. v.
St. Ontmoeting. Een pak met drie plakken voor twee euro
en drie pakken voor vijf euro. U kunt de speculaas bij mij
bestellen, mondeling, per telefoon en per mail. Rika Alderliesten, tel. 010 4746483 email: rika_alderliesten@hotmail.
com

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 265
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Op Toonhoogte 520
Ik wens je liefde, blijdschap, vrede
en een heleboel geduld.
Vriend’lijkheid, goedheid, trouw
en tederheid,
dat jij jezelf beheersen zult.
Dat is de vrucht van de Heilige Geest,
die ons eeuwig leven geeft.
Vrucht van de Heilige Geest,
die ons eeuwig leven geeft.

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

Psalm 65 vers 1 en 2 (OB)
Psalm 34 vers 1 en 5
Schriftlezing: Jakobus 1:18-21, 26, 3:1-12
Psalm 141 vers 2 en 3
Gezang 285 vers 1, 3 en 4
Gezang 430 vers 2 en 6
Gezang 481

