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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Ds. H.G. de Graaff,
Nieuwerbrug

17.00

GK

Ds. M. Kreuk,
Oude Tonge

GK

Ds. A. Vastenhoud,
‘s Gravenhage

17.00

GK

Prop. A.J.R. Treur,
Vinkeveen

collecten:
1e Project 10 27
2e IZB

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

Op Toonhoogte 344
Psalm 65 vers 1 en 2
Psalm 32 vers 2
Kinderlied: Op Toonhoogte 520
Schriftlezingen: Jesaja 53: 1-7, Mattheüs 3: 1-10 en
Johannes 1: 29-40
Psalm 25 vers 3 en 5
Gezang 187 vers 1 en 3
Gezang 428 vers 1 en 4

BLOEMENGROET
Deze week zijn er twee hoogbejaarde gemeenteleden
jarig.
• Mevrouw M. Bijnagte - van der Valk. Zij is vandaag 2
december jarig en heeft de gezegende leeftijd van 100
jaar mogen bereiken.
• Mevrouw K. Mooij – Beijer is op 5 december jarig en
wordt dan 97 jaar.
Beide dames hebben een brosse gezondheid en dat is
voor hen niet altijd even gemakkelijk. Wij willen hen van
harte feliciteren met deze dag. En wij wensen u van harte
Gods nabijheid toe.
De bloemen worden bezorgd door Anneke van Keulen en
de fam. Kalis.

DANK
Heel hartelijk dank voor al uw blijken van medeleven
tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma, mw J.P.Terreehorst-Kort.
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven. Rick, Tineke,
Alison en Miles Zeilstra.

ZONDAGAVOND JEUGDCLUB!
Zondag komt er een gastspreker en gaan we het hebben
over het thema “Pesten”. Be there, 19.45 @ De Dijk!

HEILIG AVONDMAAL

Volgende week zondag hopen we met elkaar het Heilig
Avondmaal te vieren. Voorganger in deze dienst zal zijn
ds. A. Vastenhoudt uit Den Haag.

CENSURA MORUM
collecten:
1e Diaconie
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

Zondag 2 december 2018
Jaargang 12 week 49

A.s. donderdag 6 december is het moderamen om
19.45 uur in de Dijk aanwezig 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 die manier kunnen hindernissen om aan het Avondmaal deel te nemen worden
weggenomen.

BENOEMINGEN AMBTSDRAGERS
De kerkenraad kan u laten weten dat de volgende leden
zijn benoemd tot het ambt. Vanwege de herdenking
overledenen vorige week vonden wij het niet gepast
deze namen toen aan u bekend te maken. Benoemd tot
het ambt van ouderling zijn: Dhr. Wim Nowé, Dhr. Martin
Kruidenier en Dhr. Cor Spee. Tot het ambt van diaken is
benoemd: Dhr. Korné Vermeulen. Tot het ambt van ouderling-kerkrentmeester is benoemd Dhr. Niek Rietveld.
Al deze benoemde leden hebben tot en met dinsdag
4 december de tijd om hun benoeming aan te nemen of
af te wijzen. Wij vragen dan ook om hun namen en keuze
mee te nemen in uw gebed. Volgende week zondag zullen
wij hun keuzes bekend maken. U heeft daarna tot en met
14 december de tijd om eventuele bezwaren schriftelijk en
ondertekenend aan te dragen bij de scriba.
Als kerkenraad kunnen we tot slot ook bekend maken dat
Dhr. Koen Korving is benoemd tot kerkrentmeester zonder
ambt. Wij zijn dankbaar dat hij deze taak inmiddels heeft
aanvaard.

BESTE BROEDER, ZUSTER,
Net als de afgelopen jaren hopen we ook dit jaar tijdens de
kerstmarkt de Grote Kerk open te stellen. Op deze manier
willen we als gemeente onze gastvrijheid tonen. De kerstmarkt vindt plaats op vrijdag 14 december van 16 tot 22
uur en op zaterdag 15 december van 10 tot 17 uur. Wie kan
er een uurtje of twee (langer mag altijd) als gastvrouw/
heer meedoen? Op vrijdagavond willen we na de volkskerstzang warme chocolademelk aanbieden. Op zaterdag
overdag koffie/thee met iets lekkers.
Opgeven kan bij Rita Vogel of Teunis Eigenraam.

KERSTATTENTIES VOOR OUDERE GEMEENTELEDEN
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 en 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 zeer dit wordt gewaardeerd. Hoe
meer hulp, hoe meer ouderen we kunnen bereiken! Na de
ochtenddienst van zondag 9 december a.s. willen we de
kersattenties bezorgen. We verzamelen op en vertrekken
van De Dijk! U kunt zich opgeven via taakgroepgemeenteactiviteiten@gmail.com. Een appje sturen mag natuurlijk
ook, naar Gerard van Delft 06-49608704 of Teunis Eigenraam 06-46677436. Het is handig als u een auto beschikbaar heeft. De Taakgroep Gemeenteactiviteiten

nadenken en daar met elkaar over van gedachten willen
wisselen zijn hartelijk welkom. Spreekster is Dinie Stortenbeker. Vanaf 9.00 uur staan de koffie en thee klaar. Zoals
vorige maand is beloofd zal er een verkooptafel van stg.
Food For All zijn. Deze stichting verkoopt mooie en leuke
artikelen uit Ethiopië. De opbrengst van de verkoop is voor
de mooie projecten die deze stichting in Ethiopië financiert. Meer info? Bel Annelies Sondorp, tel. 474 40 33 of
ondergetekende.
Namens het team, Franny Treurniet, tel. 475 07 57.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 344
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. (2x)
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
Voor uw woord van genade, dank U wel. (2x)
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

AVONDGEBEDEN IN DE ADVENT
Evenals voorgaande jaren houden we in de vier weken
van Advent korte gebedsdiensten om zo naar Kerst toe
te leven. 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: 5 december en
12 december in de Grote Kerk en 19 december in de Rehobothkerk. Van harte aanbevolen.

WIJKKAS
Bedankt aan degene die reeds wat gegeven hebben aan
de wijkkas. Een bijdrage in deze tijd voor kerst wordt goed
besteed. Het rekeningnummer is: Wijkkas Grote Kerk
NL75 INGB 0000 3228 44. Huub Eschbach.

Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. (2x)
Vul ons hart voor altijd,
met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen uw naam!
Op Toonhoogte 406
Ga je mee op zoek naar het Koningskind.
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek naar het koningskind,
want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op reis, wie weet, lang en ver?
Ga je mee op reis, kijk daar is de ster!
Ga je mee op reis, wie weet, lang en ver.
Kijk daar is de ster!
We hebben die ster daar in het westen gezien,
de mooiste van de mooiste de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren,
een heel bijzonder koningskind misschien....

BEZORGEN ENVELOPPEN
Achter in de kerk liggen op tafel weer wat stapeltjes enveloppen voor de solidariteitskas geordend op straat/buurt.
Graag wat helpende handen en voeten voor de bezorging
hiervan. Alvast bedankt, Huub Eschbach.

Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
want wie zoekt die vindt (2x)
want wie zoekt....die vindt.

“KOM ZING” IN DECEMBER
Elke zaterdag in december is er in de Grote Kerk om
11.00 uur een nieuw zangprogramma, behalve op
15 december, want dan is er kerstmarkt. Tot ziens!
Arend v.d. Akker.

VROUWEN KOFFIEMORGEN
A.s. donderdag 6 december is er weer de maandelijkse
Vrouwen Koffiemorgen in de Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel. Dat zal u misschien verbazen, want de ochtenden worden altijd de TWEEDE donderdag van de maand
gehouden. Precies, maar in december dus niet, omdat we
de tweede donderdag de zaal niet kunnen gebruiken. Dus
a.s. donderdag bent u van harte welkom! En neemt u gerust
vriendinnen, collega’s, buurvrouwen of wie dan ook, mee.
Alle vrouwen die graag over het geloof in de Bijbel willen

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

Psalm 132 vers 6, 9 en 10
Psalm 20 vers 1 (OB)
Psalm 18 vers 1, 3
Gezang 262
Schriftlezing: Jesaja 64
Lofzang van Maria vers 1, 2 en 3 (OB)
Psalm 80 vers 1 en 9 (OB)

