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Agenda erediensten
06/11
10.00
06/11
17.00

dr. G. van den Brink, Woerden Collecten:
Voorbereiding H. A.
1. GZB
2. PGV
ds. H. Mast, Ter heijde

13/11
10.00

ds. J. Snaterse, Hoogeveen
Heilig Avondmaal

13/11
17.00

ds. H.J.P. de Pater,
Nieuwegein

Collecten:
1. Diaconie
2. PGV

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om voor uzelf of
voor anderen te laten bidden bij de banner van het gebedsteam.
Tevens bent u van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

Viering Heilig Avondmaal

Op zondag 13 november hopen wij met elkaar het Heilig
Avondmaal te vieren. Dit betekent dat komende zondag al
een moment van voorbereiding wordt gehouden. Mocht
je belemmeringen ervaren om deel te nemen aan het
Heilig Avondmaal? Het moderamen nodigt je van harte uit
om deze te bespreken. Neem hiervoor voor a.s. maandag
contact op met de scriba.

Bloemengroet
•

•

Zondag 6 november 2022
Jaargang 15 week 45

Onze eerste groet gaat naar mevr. W.C. Teeuw - Verkerk. Op 22 oktober mocht zij de hoge leeftijd van
90 jaar bereiken.Zij verblijft al een aantal jaren in een
instelling waar ze het niet zo naar haar zin heeft. Ze is
vaak teleurgesteld en verdrietig. Ook is het soms moeilijk voor hen die haar wel eens bezocht hebben. En dat
is jammer. Wel wordt ze heel trouw door één van onze
ouderlingen bezocht. De laatste keer zei hij: ik denk dat
ze echt blij was, dat ik kwam, het is net of ze is verandert. Ze spreekt nu zelf over Gods hulp en nabijheid.
Prachtig dit van hem gehoord te hebben. En nu gaat
hij haar deze zondag weer bezoeken met onze bloemengroet. Mevrouw Teeuw, hierbij ontvangt u van de
hele gemeente, waar u vroeger zoveel hebt gekerkt,
een hartelijke groet met een warme handdruk. Gods
nabijheid toegewenst in alles!
De tweede groet is deze keer voor een jong gezin,
die wij elke zondag trouw in de kerk mogen begroeten. Ze zijn voor: Anneke, Dick, Joris en Nathan van
Keulen. Anneke en Dick hebben beiden een taak in
de kerk waar we blij mee zijn. Maar deze groet staat
in het teken van verbondenheid met elkaar. Dat is een
belangrijke schakel om dit op deze manier aan jullie te

laten zien. Geniet van de bloemen en wij wensen jullie
alle goeds toe.
De bloemen zijn verzorgd door Tineke Rietdijk en zij zullen
zondag gebracht worden door Peter van der End. De
tweede bezorger is op dit moment nog niet bekend.

Garagedeur

Enkele weken geleden vroegen wij of er iemand de garagedeur naast het open Huis zou kunnen schilderen. Spontaan reageerde iemand die sinds kort onze erediensten
bezoekt. Enthousiast is hij aan de slag gegaan en de deur
ziet er weer sprankelend uit. Richard, bedankt!

Huwelijk
Op vrijdag 11 november zullen Janno en Nina van der
Kolk-Kok een zegen vragen over hun huwelijk. De kerkdienst wordt geleidt door ds. Wim Markus en zal plaatsvinden om 14.30 uur in de Kijfhoekkerk in Zwijndrecht. Wij
wensen Janno en Nina een hele mooie en gezegende dag
toe. Als je hen wilt feliciteren dan kun je een kaartje sturen
naar Kerkweg 239, 2985 AS te Ridderkerk.

Kerk in Actie zoekt collectanten

Van 21 tot 26 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen
in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken
zoeken we collectanten. Doe je mee?
We gaan samen collecteren voor een beter leven voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Want in Griekse
vluchtelingenkampen verblijven nog altijd duizenden kinderen die onze hulp heel hard nodig hebben. Kerk in Actie
helpt met voedsel, kleding, zorg en onderwijs en probeert
deze kinderen op een betere plek te krijgen. Geef vluchtelingenkinderen in Griekenland hoop op een beter leven!
Doe mee met de collecte en meld je aan als collectant bij
de collectecoördinator in jouw buurt:
• Voor wijk postcode 3136: Marjolein Vroom,
marjolein.vroom@kpnmail.nl, 06-22912260.
• Voor wijk postcode 3137: Ronald de Heer,
famrjwdeheer@gmail.com, 06-13150440.
Aanmelden kan ook via het landelijk collecteteam van
Kerk in Actie: 030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Veel dank!

Bij mijn tweede oproepje voor het bezorgen van de bloemen liet ik u weten dat ik nog niet ontmoedigd was. Dat
klopt helemaal, de zondag was nog niet voorbij en ik kreeg
vier spontane reacties van dames, die ons graag komen
helpen. Is dat niet geweldig? Ingrid, Gerda, Paula, en
Jolanda, veel dank voor jullie bereidheid. Lia van Herpen

Levering

dagboeken GZB

2023

•

Het is de bedoeling om deze dagboeken vanaf komende
week te bezorgen. Er is een kleine wijziging, want Carla op
den Brouw heeft besloten te stoppen met de bezorging.
Hierbij willen wij Carla bedanken voor haar medewerking in de afgelopen jaren. Zij heeft dit werk met plezier
gedaan.
Gerrit v.d. Voet is bereid gevonden de plaats van Carla in
te nemen. Wie nog een dagboek wil bestellen: er zijn nog
enkele exemplaren aanwezig!
Arend van den Akker, namens de GZB-commissie.

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Open vrouwen koffiemorgen

Het is af en toe nog een beetje wennen dat alles weer op
gang komt. Zo ook de Open Vrouwen koffiemorgens, die
in september weer zijn opgestart. Wij zijn daar heel blij
mee. U ook? Vast wel!
Donderdag 10 november a.s. is er weer een Open Vrouwen Koffiemorgen en u weet het vast nog wel: u bent
daar hartelijk welkom. (Sorry heren: alleen dames!) Maaike
Schalk is onze spreekster. Haar kennende zal haar inleiding
beslist boeiend zijn. De koffiemorgen wordt gehouden in
de Bethelkerk, waar vanaf 9.00 uur de koffie en thee voor
u klaar staan. Om 9.30 uur wordt de morgen geopend.
Einde is om ongeveer 11.30 uur. Wilt u meer info? Dan kunt
u contact opnemen met Annelies Sondorp, tel. 474 40 33.
Ik heb u al verteld dat u hartelijk welkom bent en wat u
ook moet weten is dat u gerust anderen mee mag nemen,
want dat “welkom zijn” geldt ook voor diegenen, die nog
nooit op onze koffiemorgens geweest zijn en die het fijn
vinden om zich samen met anderen met het geloof van de
bijbel bezig te houden. We hopen tot ziens donderdag a.s.
Namens het team, Franny Treurniet (tel. 475 07 57)

•
•
•

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:
(Refrein)
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:
(Refrein 2)
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Psalm 89 vers 5 en 6
Op Toonhoogte 249
Kinderlied: Op Toonhoogte 567
(Refrein 1)
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer.
Kneed mij, Here God,
ook als het soms wel eens pijn doet.
Kneed mij, Here God,
U weet precies hoe ik zijn moet.
(Refrein 1)
Kneed mij, Here God,
‘k wil mij opnieuw aan U geven.
Kneed mij, Here God,
U maakt iets moois van mijn leven.
(Refrein 2)
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben ik in uw handen, o Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maakt U mij een vat tot uw eer. (2x)

Liederen en lezingen deze morgen
•

Op Toonhoogte 315
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

•
•
•
•
•

Bijbellezingen: Genesis 8: 15-22 en Mattheüs 5: 43-48
Gezang 337 vers 1, 3 en 7
Preek
Psalm 93 vers 1 en 4
Psalm 103 vers 1 en 4

Liederen en lezingen deze middag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psalm 138 vers 1 en 3
Gezang 316 vers 1, 2, 4 en 5
Gezang 440 vers 1, 2 en 4
Evangelielezing: Lucas 18: 9-14
Psalm 143 vers 1 en 2
Brieflezing: Jakobus 2: 1-13
Prediking
Gezang 70 vers 2, 3, 4 en 5
Psalm 22 vers 11 en 12

