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LIEDEREN EN LEZING DEZE MORGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op Toonhoogte 292
Psalm 34 vers 9a
Psalm 34 vers 4
Gezang 105 vers 1, 2 en 7
Kinderlied Op Toonhoogte 541
Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10
Psalm 118 vers 5 en 8
Verkondiging
Op Toonhoogte 316
Psalm 31 vers 3 en 19

LIEDEREN EN LEZING DEZE MIDDAG
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezang 75 vers 1 en 3
Psalm 25 vers 2
Psalm 25 vers 4
Schriftlezing: Johannes 1: 19-29, 35-36
Psalm 84 vers 1 en 2 (OB)
Preek: “Bij de veerpont van het leven”
Psalm 84 vers 6 (OB)
Gezang 290 vers 1, 4, 5 en 6

BLOEMENGROET
• Vandaag verrassen wij Wil en Johan. Dit als teken van
betrokkenheid met elkaar. Beiden hebben immers
ook corona gehad? Fijn, dat ze daar goed door heen
gekomen zijn. Wij hopen dat het verder goed met jullie zal gaan. Zo ontvangen jullie beide een hartelijke
groet vanuit de gemeente. Gods zegen toegewenst,
Wil en Johan.

• De tweede groet is voor mevrouw Hermien Verhoeven. Op maandag 1 februari hoopt zij jarig te zijn, dan
mag Hermien de gezegende leeftijd van 84 jaar bereiken. Deze keer eens buiten het protocol om, het is
leuk om haar eens te verwennen, met alle zorg die zij
ook aan Adrie geeft. Dat verdient mede gewoon een
bloemetje. Wij als gemeente willen haar alvast van
harte feliciteren en een fijne dag toewensen. Wij wensen jullie beiden Gods zegen toe.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Nel Bazen en
Ellen van Kranenburg.

OVERLEDEN
Op vrijdagmorgen 29 januari 2021 is overleden Rina van
Haften op de leeftijd van 87 jaar. Nog maar 6 weken geleden is zij opgenomen in Laurens Stadzicht in Rotterdam. Zij is aan de gevolgen van corona overleden. Verder
is er nog niet bekend wanneer Rina begraven zal worden.

MEELEVEN
Vrijdagmiddag 29 januari is mevr. A. van der Ende op genomen in het Vlietlandziekenhuis voor darmonderzoek.
Er zijn nog geen nadere gegevens ontvangen. Wij wensen haar heel veel kracht en sterkte toe. De Here is u nabij.

VIERING HEILIG AVONDMAAL
Op zondagochtend 14 februari a.s. hopen wij opnieuw
met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Omdat er
nog steeds maar een beperkt aantal gemeenteleden in
de kerkdienst aanwezig kunnen zijn roepen wij op om
vooral ook thuis mee te vieren. De handreiking voor de
thuisviering van het Heilig Avondmaal staat op de website (zie kopje ‘handleidingen’ en zal met de Zondagsbrief van de week voor de viering worden meegestuurd.
Mocht je belemmeringen ervaren om in de kerk of thuis
deel te nemen aan het Heilig Avondmaal kun je dit aangeven bij de scriba. Het kan namelijk zijn dat bij jezelf of
binnen de gemeente situaties zijn ontstaan die jou ervan weerhouden om aan het Heilig Avondmaal deel te
nemen. Het moderamen kan dan een ‘Censura Morum’
starten wat gebruikt kan worden om deze situaties te
bespreken met de wijkkerkenraad. Op die manier kunnen hindernissen om aan het Heilig Avondmaal deel te
nemen worden weggenomen.

DANK
• Graag willen wij u als gemeente hartelijk danken voor
de prachtige bloemen, die ons werden gebracht n.a.v.
ons 40 jarig huwelijksjubileum. En zeker ook voor de
vele, hartelijke felicitaties, die wij in de vorm van kaarten, telefoontjes of op andere wijze van u mochten
ontvangen. Mede hierdoor mogen wij, ondanks alle
beperkingen, terugzien op heel mooie dagen. Hartelijk dank daarvoor. Ria en Kees van Bloois.
• Hartelijk dank voor de kaarten en telefoontjes die we
met de jaarwisseling kregen. Half december is Adrie
bestraald voor huidkanker, alles is goed gegaan maar
nu komen veel te snel weer nieuwe plekken die behandeld moeten worden, heel jammer. Dank ook
voor de voorbede, dat is voor ons een hele steun! De
hartelijke groeten en Gods zegen voor 2021. Adrie en
Hermien Verhoeven.

OUD PAPIER
Zaterdag 6 februari tussen 9.00 en 11.30 uur staat de
oud-papiercontainer weer klaar op de Zomerstraat. Ook
kan er dan, nog bruikbare kleding voor Dorcas ingeleverd worden.

LIEDEREN IN DE MORGENDIENST
Op Toonhoogte 292
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- en tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
U bent mijn bestemming.
U hebt mij gemaakt om als uw kind
in voor- en tegenspoed,
uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming.
Dienen met verstand en met gevoel
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.

Op Toonhoogte 541
(Refrein)
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er 's niets wat God niet kan doen.
De bergen schiep Hij, rivieren erbij,
de sterren maakte Hij ook!
(Refrein)
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.
(Refrein)
Heb jij soms verdriet? 't Is God die je ziet.
Hij legt Zijn handen op jou.
(Refrein)
Op Toonhoogte 316
Heerlijk is uw naam
Heerlijk is uw naam
hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw naam
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw naam
Heilig Lam van God
Heilig Lam van God
dat de zonden der wereld droeg
heilig is uw naam
Jezus, Jezus,
heilig is uw naam
Waardig bent u, Heer
Waardig bent u, Heer
alle macht en heerlijkheid
alle lof en eer
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer

