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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Ds. A. Vastenhoud,
‘s Gravenhage

17.00

GK

Prop. A.J.R. Treur,
Vinkeveen

collecten:
1e Project 10 27
2e IZB

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK

Ds. M. van Campen,
Ede

17.00

BK

Ds. J. van Belzen,
Serooskerke

collecten:
1e Diaconie
2e Wijkpastoraat
PGV

Zondag 9 december 2018
Jaargang 12 week 50

MEELEVEN
Vrijdag 7 december heeft mevr. A.J. van Delft - van den
Akker, een operatie ondergaan. Zij kreeg een nieuwe
heupprothese. Wij hopen dat alles goed is gegaan en dat
je weer thuis mocht komen. Wij wensen Betty heel veel
sterkte bij het herstellen daarvan. Gods nabijheid toegewenst.
Laten we ook aan onze gemeenteleden denken en er voor
bidden, die nu niet bij name worden genoemd, maar toch
ziek of eenzaam zijn of de ongemakken van het ouder
worden ondervinden. Misschien wilt u wel eens een
kaartje sturen, of eens even een bezoekje bij iemand brengen? U maakt er iemand zo blij mee.

BLOEMENGROET
•

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

Op Toonhoogte 91
Psalm 61 vers 1 en 5
Gezang 445 vers 1, 2 en 3
Kinderlied: Op Toonhoogte 414
Schriftlezing: Lukas 23 vers 33 t/m 43
Psalm 22 vers 1
Verkondiging ‘Jezus geeft Zichzelf voor ons’
Op Toonhoogte 182 vers 1, 3 en 4
Psalm 123 vers 1
Gezang 182 vers 1, 2 en 3
Gezang 444 vers 1, 2 en 3

HEILIG AVONDMAAL
Vanochtend vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal.
Wij hopen u ook vanmiddag tijdens de Dankzegging
Heilig avondmaal te zien.

COLLECTEN VANDAAG
Avondmaalscollecte - Opvang dak- en thuisloze mensen
Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper. In Rotterdam en omstreken kunnen dak- en thuisloze mensen
’s avonds en ‘s nachts terecht bij “Van de Straat” voor een
praatje, een kop koffie, een warme maaltijd en een slaapplaats. Ook is er de mogelijkheid om een arts te zien of
iemand van de sociale dienst. Met uw gift kunnen we
mensen helpen die anders buiten de boot vallen!
Diaconale collecte
Project 10 27 – Zorg voor gehandicapte kinderen in Indonesië. Veel gehandicapte kinderen in Indonesië worden
verwaarloosd. De vrouwenbond van de Torajakerk helpt
ongeveer 500 kinderen en hun ouders via een speciaal
programma. De kinderen ontvangen hulpmiddelen, zoals
aangepaste stoelen en looprekken, volgen onderwijs en
doen aan handvaardigheid. Gehandicapte kinderen blijken veel meer te kunnen dan hun omgeving dacht. Je ziet
ze opbloeien!

Vandaag gaan wij mevr. M.K. Speelman - Rozendaal
(Meta), verrassen met onze bloemen. Meta mocht gisteren, 8 december, haar 80ste verjaardag vieren. Een
reden tot grote dankbaarheid. Wij als gemeente willen
je alsnog van harte feliciteren en veel vreugde, vrede,
en zegen toewensen voor het nieuwe levensjaar.
• Ook de fam. A. van der Meer - de Lange krijgt onze
bloemen. Dit is onder het stukje “jubileum” te lezen.
De bloemen worden bezorgd door Leonie Verhoeven en
de fam. Peters.

HUWELIJKSJUBILEUM
D.V. dinsdag 11 december hopen de heer A. van der Meer
en mevr. J. van der Meer - de Lange de dag te gedenken dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden. Wij als
gemeente willen u daar van harte mee feliciteren en een
fijne dag toewensen. Gods zegen toegewenst in de tijd die
de Here er nog aan toe wil voegen.

BENOEMINGEN AMBTSDRAGERS
De kerkenraad heeft inmiddels alle beslissingen ontvangen van de benoemde leden. We zijn dankbaar bekend
te maken dat dhr. Cor Spee en dhr. Martin Kruidenier hun
benoeming tot het ambt van ouderling hebben aanvaard.
Ook dhr. Korné Vermeulen heeft zijn ambt als diaken
kunnen aanvaarden. Dhr. Wim Nowé en dhr. Niek Rietveld
hebben hun benoeming helaas niet kunnen aannemen.
Als kerkenraad begrijpen wij hun keuze en zijn dankbaar
dat zij de tijd hebben genomen om dit samen met God te
beslissen. U heeft tot en met 14 december de tijd om eventuele bezwaren tegen de bevestiging van de benoemde
broeders schriftelijk en ondertekenend aan te dragen bij
de scriba.

JEUGDHONK
Zaterdag 15 december staat er een ouderwetse spelletjesavond op het programma. Laat jij samen met je team zien
wat jullie in huis hebben? Be there!

KERSTATTENTIES VOOR OUDERE GEMEENTELEDEN
Na de ochtenddienst gaan wij samen met kinderen van de
Kinderdienst op pad om een aantal oudere gemeenteleden, die niet meer in de gelegenheid zijn om naar de kerk
te komen, te verblijden met een Kerstattentie. Voor hen
die meehelpen, direct na de dienst verzamelen we op en
vertrekken van De Dijk!
De Taakgroep Gemeenteactiviteiten

DANK
Mw. Jacqueline Bijnagte uit Huizen, dochter van de 100jarige Mw. Bijnagte van der Valk, wonende in Vaartland,
laat weten bijzonder verrast te zijn door de bloemengroet en meeleven vanuit onze wijkgemeente, hartelijk
bedankt!!

KERST ECHO’S
Op de tafel in de koffiehoek vindt u Kerst echo’s. Het
thema dit jaar is: Wat doen we met Kerst? – dat kan gaan
over de manier waarop we de feestdagen doorbrengen.
Op een dieperliggend niveau is het een vraag naar onze
reactie op de geboorte van Jezus Christus. Waarom is dit
zoveel jaar na dato nog steeds goed nieuws? En: Kun je
anno 2018 wel kerst vieren in een wereld waarin de meest
verschrikkelijke dingen gebeuren? Een blad dat u zelf mag
lezen en daarna mag doorgeven aan iemand die u kent of
bijvoorbeeld bij u in de straat woont. Voelt u vrij er meerdere mee te nemen.

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 .00 tot
22.00 uur en op zaterdag 15 december van 10.00 tot 17.00
uur. Wie kan er een uurtje of twee (langer mag altijd) als
gastvrouw/heer meedoen? Opgeven kan bij Rita Vogel of
Teunis Eigenraam.

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 op woensdagavond van
19.30 tot 20.00 uur. 12 december in de Grote Kerk en
19 december in de Rehobothkerk. Van harte aanbevolen.

LIEDEREN DEZE MORGENDIENST
Op Toonhoogte 91
Laat ieder het horen,
dat eens werd geboren,
de Redder der wereld,
de Heer van ‘t heelal.
De engelen melden, in Efratha’s velden,
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.
Refrein:
Komt, laten wij eren, de Here der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven,
dicht bij Hem te leven.
De Heiland der Wereld, halleluja!

En herders, zij kwamen
bij ‘n kribbe tesamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk’rende sterre,
riep wijzen van verre;
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.
(Refrein)
In doeken gewonden,
voor al onze zonden,
ligt hier in een kribbe het Godd’lijk Kind.
De sterre gaat stralen,
voor wie moe van ‘t dwalen,
bij ‘t wonder van Bethlehem vrede vindt.
(Refrein)
Wil daarom niet klagen,
maar dankbaar gewagen,
van blijdschap en vrede, voor ons bereid.
Van ‘t Kind dat het leven,
weer glans heeft gegeven,
Hem zij al de glorie in eeuwigheid.
Refrein
Op Toonhoogte 414
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn’.
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’.
Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’.
Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is,
Overal op aarde zonde en droefenis.
Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn,
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’.
Op Toonhoogte 182
Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

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

Gezang 117 vers 1 en 2
Psalm 45 vers 1 en 7 (OB)
Gezang 75 vers 1, 2 en 3
Schriftlezing: Mattheüs 25: 1-13
Gezang 262 vers 1 en 2
Verkondiging: “Ben je er klaar voor?”
Psalm 43 vers 3 en 4 (OB)
Psalm 89 vers 1 en 7

