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DIENSTEN DEZE WEEK
10.00

GK

Ds. H.G. de Graaff,
Nieuwerbrug
Heilig Avondmaal

17.00

GK

Ds. J.F. Tanghé,
Maassluis

collecten:
1e Diaconie
2e Catechese en
educatie

DIENSTEN VOLGENDE WEEK
10.00

GK

Ds. A.D.L. Terlouw,
Bergschenhoek

17.00

BK

Ds. T. Jacobs,
Leiden

collecten:
1e Project 10 27
2e Wijkkas

DEZE MORGENDIENST
Vanochtend mogen we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren. We mogen er naar uitzien versterkt en
bemoedigd te worden in de tekenen van brood en wijn.
Er is vandaag geen voortgezette viering in Uitzicht. De
volgende keer dat we het Heilig Avondmaal vieren (D.V.
5 mei) zal dit naar verwachting, wél het geval zijn.

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

•

Op Toonhoogte 231
Psalm 21 vers 2 en 4
Psalm 119 vers 5
Kinderlied: Op Toonhoogte 514
Schriftlezing: Openbaring 5: 1- 7
Tekst: ‘stond een Lam als geslacht’, Openbaring 5: 6b
Psalm 40 vers 3
Gezang 110 vers 1 en 3
Heilig Avondmaal
- Gezang 358 vers 2
- Gezang 358 vers 3
- 1e tafel: Jesaja 53: 5 - 7, Gezang 358 vers 4
- 2e tafel: Handelingen 8: 30-35, Gezang 358 vers 5
- 3e tafel: 1 Petrus 2: 21-24, Gezang 358 vers 6
Psalm 116 vers 6 en 8

MEELEVEN
•
•

•

Mevr. P. Keizerwaard-Broek is opgenomen in de Marnix.
Mw J. (An) Stijnen is na een ingrijpende operatie enkele
weken geleden en een aanvullend onderzoek, heel blij
met de goede uitslag.
Dhr J. (Job) Born is deze week opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek.

Zondag 10 februari 2019
Jaargang 13 week 7

BLOEMENGROET
•

Vandaag gaan we de bloemen brengen bij mevr. P.
Keizerwaard-Broek. Dit als teken van meeleven en
betrokkenheid met u. Verleden week is zij onverwachts
opgenomen in de “Marnix”. Ze heeft veel pijn. En dat
valt niet mee op zo’n hoge leeftijd. U ontvangt van ons
allen een hartelijke groet met een warme handdruk.
Gods nabijheid toegewenst.
• En wij gaan dhr. G. (Gerrit) Paalberends verrassen met
onze bloemen, op 4 februari was hij jarig. Wij willen
hem nog van harte feliciteren met deze dag. U ontvangt van de gemeente Grote Kerk een hartelijke groet
en wij wensen u Gods zegen toe.
De bloemen worden bezorgd door Henk Hannewijk en de
familie Peters.

AVONDMAALSCOLLECTE
Deze is bestemd voor Woord en Daad ‘Jongeren aan het
werk in Benin’. In Benin (republiek in Afrika) is veel armoede
en werkloosheid onder jongeren. Woord en Daad en partnerorganisatie Dedras werken daarom samen aan het project “Agri-Job”. De plaatselijke jongeren worden getraind
en financieel ondersteund om in de agrarische sector te
werken. Door overdracht van kennis en investeringen
in goede teeltapparatuur en irrigatietechnieken zien de
jonge boeren de oogstopbrengsten stijgen. Met deze collecte kunnen we bijdragen aan dit mooie project.

PASTORAAT
Het is niet voor alle gemeenteleden duidelijk wie ze
kunnen bereiken als het nodig mocht zijn. Vandaar dat
wij dit nog even voor u willen herhalen. Het is goed om
het te noteren. Dan hebt u het bij de hand. U mag ouderling P.(Peter) van der End bellen: 010 435 24 42. En Lia van
Herpen 010 474 05 47, het mag ook via Whatsapp, 06 111
804 60. Zou u graag onze pastoraal medewerker ds. W. van
Boeijen willen spreken? Dat kan natuurlijk altijd, maar wel
via Peter of Lia.

BIJBELKRING
De Ouderenkring in Uitzicht is gepland op woensdag
20 februari om 14.45 uur in zaal De Haven (grote zaal) onder
leiding van Arend van den Akker. Er wordt gesproken over
Handelingen 16 ‘Paulus komt tegenover de Romeinen te
staan’. Hartelijk welkom!

JEUGDCLUB MET AMERICAN DINER!
Zondagavond beginnen we na de middagdienst (rond
18.30) met een American Dinner: iedereen neemt wat te
eten mee. Laat even op Facebook weten wat je meeneemt!
Daarna hebben we de avond over het thema: “Verwachtingen”. Tot vanavond!

JEUGDHONK
Op zaterdag 16 februari gaan we schaatsen! Dit zal op de
schaatsbaan in Rotterdam zijn. Je kunt je opgeven via de
poll op facebook, bij Maaike: 06 55187946 of bij Annabelle:
06 46598855. Zien we je dan?

VAKANTIEBIJBELWEEK 40 JAAR
Opnieuw houden we in de voorjaarsvakantie de Vakantiebijbelweek in de Bethelkerk en wel van dinsdag 26 tot en
met donderdag 28 februari. Het thema dit jaar is: “Zoek het
uit”. Tijdens deze feestelijke 40e VBW gaan we met elkaar
op zoek naar informatie over Jezus. Waar woont Hij, wat
doet Hij, wat weet je over Hem? Aan de hand van Bijbelverhalen gaan we van alles uitzoeken over Jezus en we doen
dit aan de hand van een journalist. Tijdens de VBW ontdekken de kinderen dat Jezus leeft en in de hemel woont, Hij
zoekt ons op en wil ons redden. Hij heeft de macht om ons
te geven wat we nodig hebben. Hij vergeeft en geneest
en geeft ons zo de kans om steeds opnieuw te beginnen.
Ook dit jaar hopen we veel kinderen in de Bethelkerk te
mogen begroeten, de ochtenden beginnen om 10.00 uur
en zijn om 12.00 uur afgelopen. De deur gaat open om
9.45 uur. Op de donderdag is er een extra feestelijk programma i.v.m. het jubileum. Deze dag hebben we niet
alleen een ochtendprogramma maar eten we ook pannenkoeken met de kinderen en kijken we ‘s middags naar
kindertheater “De Regenboog”. De middag is om 15.00 uur
afgelopen.
Wilt u op een ochtend, meerdere ochtenden of de donderdag meehelpen? Heel graag! Geef het even door via
cvdsar@icloud.com Namens het voorbereidingsteam,
Centine van der Sar

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST

Op Toonhoogte 231
Hier in Uw heiligdom
Dicht bij de troon
Vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn
Zo komen wij tot U
Met heilig ontzag
Als uw Geest ons trekt tot U
Rein door Uw zuiver bloed
Met zekerheid
Dat wij geborgen
in Uw liefde zin
Staan wij vrijmoedig hier
En antwoordt ons hart
Op de roepstem van Uw Geest
Heer, ik wil horen
uw zachte stem
Laat and’re stemmen
in mij zwijgen
Open mijn ogen Heer
Opdat ik het licht
Van Uw aangezicht zal zien
Op Toonhoogte 514
Ik ben veilig in Jezus’ armen.
Veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus’ armen.
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet,
is het soms net alsof niemand me ziet,
net of er niemand meer is die me mist,
dan mag ik weten dat Jezus er is.

OPEN VROUWEN KOFFIEMORGEN
Volgende week donderdag is het de 2e donderdag van
de maand, dus….. Vrouwen Koffiemorgen. De gezellige,
leerzame morgen waar u hartelijk welkom bent. Spreekster is Annemieke de Haan en haar onderwerp is “Zijn we
wakker?” Zo’n titel maakt natuurlijk nieuwsgierig. Dus wat
let u om te komen? De koffiemorgen wordt gehouden in
de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel, waar u vanaf 9.00 uur
welkom bent en de koffie en thee al voor u klaar staan.
Om 9.30 uur wordt de morgen geopend. Einde: ongeveer
half twaalf. Meer info: Annelies Sondorp, tel. 474 40 33. En
dat “welkom zijn” waar ik het over had, geldt natuurlijk
ook voor diegenen, die nog nooit op onze koffiemorgens
geweest zijn en voor de eerste keer bij ons te gast zijn! We
hopen tot ziens a.s. Namens het team, Franny Treurniet,
tel. 010 475 07 57.

Ik ben veilig…
Als ik door anderen soms wordt gepest,
zeggen ze: ‘nee, jij hoort niet bij de rest’,
dan ben ik blij dat ik Jezus ken.
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem
Ik ben veilig….

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

Psalm 84 vers 1, 2 en 6
Gezang 449
Psalm 68 vers 10 (OB)
Gezang 326 vers 1, 2 en 5
Psalm 108 vers 1 en 2 (OB)
Gezang 437
Schriftlezing: Mattheüs 11: 25-30

