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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Ds. C. Cluistra,
Capelle a.d. IJssel

17.00

GK

Ds. W. Markus,
Bergschenhoek

collecten:
1e Project 10 27
2e PGV

24/12 GK
20.00

Daan van den Born,
Leiden

collecte:
Project 10 27

25/12 GK
10.00

Ds. P.J. Visser,
Amsterdam

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

25/12 GK
15.00

Kerstviering met de
kinderen

GK

17.00

GK

31/12
19.30

GK

01/01 GK
10.00

Ds. G.C. Vreugdenhil,
Gouda

collecten:
1e Diaconie
Ds. D.M. van de Linde, 2e PGV
Rotterdam
Prop. J.J. Steketee,
Zwijndrecht

1e Diaconie
2e Eindejaarscoll

Prop. T. Overbeeke,
Gouda

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

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

BLOEMENGROET
•

Vandaag gaan onze bloemen naar dhr. A. van Putten
en mevr. C.J. van Putten – Faasse. Donderdag 20
december mochten zij gedenken dat ze 55 jaar geleden in het huwelijk traden. Wij hopen dat u fijne dagen
hebt gehad.
• We hebben nog een bruidspaar in ons midden. Zij zijn
vandaag, 23 december 25 jaar getrouwd. Het zijn zeker
geen onbekenden in onze gemeente: dhr. T. Eigenraam
en mevr. P. Eigenraam-Stuut (Teunis en Petra). Wij als
gemeente willen jullie heel hartelijk feliciteren met
deze bijzondere dag. Wij wensen jullie veel vreugde,
vrede, en zegen in de tijd die voor jullie ligt.
Beide bruidsparen wensen wij Gods nabijheid toe.
De bloemen worden bezorgd door fam. Stijnen en de fam.
van der Sar.

ZILVER

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

Zondag 23 december 2018
Jaargang 12 week 52

Op Toonhoogte 87
Psalm 27 vers 2 en 7
Gezang 126 vers 1 en 2
Psalm 97 vers 5 en 6
Kinderlied: Op Toonhoogte 410
Lezen: Lukas 1: 39-56
Tekstlezing Lukas 1 : 43
De Lofzang van Maria vers 1, 3, 6 en 7
Gezang 117 vers 1, 3 en 7
Op Toonhoogte 395

MEELEVEN
Deze week kreeg Wandert Buis de uitslag van het scanonderzoek. Daar is gebleken, dat er opnieuw een plekje
is geconstateerd op zijn lever. Dat is een teleurstellend
bericht voor beiden, maar zeiden zij: “dat Hij gekomen
is op aarde, is onze troost”. Laten wij Wandert en Tonny
gedenken in ons gebed.

Blij en dankbaar zijn wij dat wij vandaag 25 jaar getrouwd
zijn. Het heeft blijkbaar zo moeten zijn dat wij deze heugelijke dag, deze zondagochtend, opnieuw mogen vieren
in dezelfde kerk als waar het 25 jaar geleden begon. Wij
kijken terug op 25 bijzondere en liefdevolle jaren waarin
wij perioden van grote vreugde, maar ook van groot
verdriet hebben gekend. Maar, waarbij wij toch kunnen
zeggen dat Here God goed voor ons is geweest!
Teunis & Petra, Jonathan, Benjamin, * en Daniël Eigenraam

COLLECTEN PROJECT 10 27
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor project 10 27
“Bouw basisschool in Malawi” In Malawi leven ruim een
miljoen weeskinderen. De GZB zet zich samen met de
Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika in voor de bouw
van een basisschool in het overwegend islamitische dorp
Misolo. De school zal 4 christelijke leerkrachten krijgen en
heeft plek voor maximaal 400 leerlingen van 6 tot en met
10 jaar. Het doel van de school is om alle kinderen van het
dorp christelijk onderwijs te bieden en zo de liefde van
Christus te laten zien. Elke gift is van harte welkom!
Kerstavond zal er één collecte worden gehouden en wel
bij de uitgang. De opbrengst komt volledig ten goede aan
arme gezinnen in Syrië. De christelijk hulporganisatie Project 10 27 maakt het mogelijk dat door lokale kerken noodrantsoenen, brandstof en maaltijden worden uitgedeeld.
Zo zijn en blijven kerken in Syrië een baken van hoop voor
velen.
De diakenen bevelen deze collecte dan ook alvast van
harte bij u en jou aan.

ONVERWACHT BEZOEK
De afgelopen paar maanden liepen we als gezin een aantal
tropische ziekten op. De behandeling was voor ons als
volwassenen relatief eenvoudig, maar voor onze dochter
Mirthe is er eerst verder onderzoek nodig. Deze mogelijkheid is er niet in Zuid-Soedan. Ons bezoek aan Nederland is
dan ook ongepland. We vinden het fijn om samen met jullie
Kerst te mogen vieren. In Zuid-Soedan zien we langzaam
tekenen van hoop en herstel nu de vrede al bijna een half
jaar stand houdt. De ebola crisis vanuit Congo vormt een
nieuwe bedreiging. Bidden jullie mee voor een blijvende
vrede en dat de Ebola epidemie Zuid Soedan niet zal bereiken? Alleen bij en door God is herstel en genezing mogelijk.
Wouter, Marlies & Mirthe Nagel

JEUGDCLUB - KERSTPAKKETTEN ACTIE
A.s. zondag starten we om 19.30 uur met de clubavond.
Deze avond maken we kerstpakketten voor mensen
die wat positieve aandacht kunnen gebruiken. Neem je
cadeautjes mee (nieuwstaat). Na het bezorgen van deze
kerstpakketten kun je direct naar huis. Tot zondag!

GEZOCHT LOPERS VOOR DE AKTIE KERKBALANS
Voor de aktie kerkbalans 2019 hebben al 19 mensen hun
medewerking toegezegd. Ik ben blij met deze positieve
inzet. Wel zoek ik nog vier mensen ter vervanging van
hen die dit jaar niet mee kunnen werken. Het betekent
een uur om enveloppen te bezorgen in de week van 20
januari 2019 en circa twee uur om deze een week later op
te halen. Aanmelding bij Jan Klugkist, tel 06 5119 7437 of
e-mail jklugkist@live.nl

Zijn koningsschap
zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde,
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht,
de liefde die Hij bracht,
de liefde, de liefde die Hij bracht!
Op Toonhoogte 410
Heel gewoon, heel gewoon.
Niemand had ‘t zo verwacht.
Geen paleis of een dure woning,
wie had dat ooit gedacht.
Door te worden als ‘n kind
heel eenvoudig,
door te worden als ‘n kind heel klein,
kon Hij onze Koning worden,
kan Hij de Redder zijn.
Op Toonhoogte 395
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

WIJKKAS
Om kosten te besparen hebben we de rekening Speciaal
Fonds Grote kerk Nummer NL57INGB 0002252207 opgeheven. Geld dat u vanaf heden naar deze rekening stuurt
zal door de ING bank terug gestort worden. Natuurlijk blijft
de rekening Wijkkas Grote Kerk nummer 322844 gewoon
beschikbaar. Dank voor alle giften waarmee we de feestdagen hebben kunnen bekostigen. Huub Eschbach.

Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 87
Jubel het uit.
De Heer is hier;
ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde,
geeft hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel, dus hemel en aarde, zingt!
Jubel het uit.
De Heer regeert;
wees blij verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor hem buigt
een vreugdelied voor hem,
een vreugde lied voor hem,
een vreugde-, een vreugdelied voor hem!

Jezus komt in heerlijkheid.
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

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

Gezang 124 vers 2, 3, 4 en 5
Psalm 98 vers 3
Psalm 68 vers 10 (OB)
Gezang 114 vers 1 en 3
Gezang 127 vers 1, 4 en 7
Psalm 72 vers 6 en 7
Bijbelgedeelten: Efeze 1: 1-14 en Openbaring 21: 1-5
Tekst: Efeze 1: 10 en 11

