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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

17.00

GK

31/12
19.30

GK

01/01 GK
10.00

Ds. G.C. Vreugdenhil,
Gouda

collecten:
1e Project 10 27
Ds. D.M. van de Linde, 2e PGV
Rotterdam
Prop. J.J. Steketee,
Zwijndrecht

collecten:
1e Diaconie
2e Eindejaarscoll

Prop. T. Overbeeke,
Gouda

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK

Dr. A.A. Teeuw,
Ridderkerk

17.00

GK

Ds. J.E. de Groot,
Ede

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

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

Op Toonhoogte 188
Gezang 381
Psalm 103 vers 3 en 5
Kinderlied: Op Toonhoogte 422
Schriftlezingen: Psalm 92: 1-6, 13-16
Psalm 92 vers 7 en 8
Schriftlezing: Lucas 2:21-39
Psalm 84 vers 1 en 2
Preek “Standvastige trouw: ook Anna was er!”.
Op Toonhoogte 149
Gezang 326 vers 1 en 2

BLOEMENGROET
We gaan vandaag ter bemoediging twee dames verrassen
met onze laatste bloemengroet van het jaar 2018.
• De eerste is voor mevr. M. Vogel - Stijnen (Map). Zij
mocht ongeveer twee weken geleden weer terug
keren vanuit de verzorging naar haar huis en haar man
Gerard. Wij hopen van harte dat ze weer wat mag gaan
op knappen. Ook ontvangt u een meelevende groet
van de hele gemeente.

Zondag 30 december 2018
Jaargang 12 week 53
•

Mevr. A.R. de Geer - van der Eijk, willen we ook graag
verrassen vandaag. Dit als teken van betrokkenheid en
meeleven met u. Als gemeente willen wij u onze hartelijke groet doen toekomen.
Beide dames wensen wij vrede, en vreugde, en Gods
zegen, voor het nieuwe jaar toe.
De bloemen worden bezorgd door Tonny Buis en
Lia Castro Mata.

MEELEVEN
Op maandagavond 24 december is wegens klachten van
benauwdheid en vocht achter de longen opgenomen
in het Vlietlandziekenhuis, mevr. W. J. Meijer (Wil). Wij
wensen Wil veel sterkte toe in de weg die zij nu moet gaan.

VOORSTELLEN & KENNISMAKING
In de dienst op Nieuwjaarsdag zal onze nieuwe pastoraal
medewerker, ds. van Boeijen, zich voorstellen en is er tijdens het koffiedrinken na de dienst gelegenheid met hem
te spreken. We hopen dat u er bent!

BEVESTIGINGSDIENST AMBTSDRAGERS
Onze nieuwe ambtsdragers, Korné Vermeulen, Cor Spee
en Martin Kruidenier, zullen in de morgendienst van
13 januari 2019 bevestigd worden. Daarnaast nemen we in
dezelfde dienst afscheid van voorzitter en ouderling Jan
Vogel en ouderling-kerkrentmeester Jan Klugkist. Deze
dienst wordt geleidt door ds. Wim Markus.

JEUGDHONK NIEUWJAARSFUIF 2019!
Zaterdagavond 5 januari a.s. vieren we de start van het
nieuwe jaar in het Honk. Een avond voor mooie wensen
en goede voornemens. Een avond om te genieten van
een heerlijk kop nieuwjaarskoffie en -thee. Een avond om
te toasten op een voorspoedig, goed, gezegend en mooi
2019 én een avond om heel (heel, heel) even maar je hersens te gebruiken. De deur is rond 19.45 uur open. Wees op
tijd..., maar in ieder geval vóór 21.00uur. Kom zoals je bent,
maar... ’well dressed’ is natuurlijk wel zo leuk! Tot zaterdagavond 5 januari. De Jeugdhonkcommissie

OUD PAPIER
Zaterdag ochtend 5 januari a.s. kunt u weer al uw oud
papier kwijt aan de Zomerstraat. Het oud papier van
november heeft € 57,80 opgebracht voor 1,36 ton papier.
Met al het papier van de feestdagen hopen we in januari
weer op een grotere hoeveelheid oud papier.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 188
Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
‘Die was en is en komen zal’.

Op Toonhoogte 149
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwondering luister ik.
U schiep leven door Uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven
tot in eeuwigheid.

In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als Uw huis mijn schuilplaats is.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
‘Die was en is en komen zal’
Op Toonhoogte 422
Refrein
Zijn naam is Jezus,
Jezus is Zijn Naam.
Hij is de Redder die
God aan de wereld geeft,
dat wie in Hem gelooft
voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus.
Voor dit kleine Kindje buigen wij ons neer.
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.
refrein
Voor die grote Koning buigen wij ons neer.
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.
refrein

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

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

Psalm 92 vers 1 (OB)
Psalm 92 vers 3 en 4 (OB)
Psalm 118 vers 14 (OB)
Bijbellezing: Mattheüs 2: 1-11
Gezang 151
Verkondiging
Psalm 87
Gezang 141

