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Vanmorgen worden de lampjes van de 
kindernevendienst aangestoken door Bram van 
der Weegen 
 
Ochtenddienst 10.00 uur 
Voorganger : Ds. P. van Midden, Bergambacht 
Organist : Jaco van de Werken 
Lector  : Willy van der Laan-Koemans 
Lezingen : 1 Samuël 3: 1 - 10 en  

  Lucas 2: 40 - 52 
Zingen  : Psalm 100: 1, 2, 3, 4 
  : Lied 281: 1, 2, 6, 10  
  : Lied 150A  
  : Psalm 72: 6, 7 
  : Lied 519:   
  : Lied 837: 1, 4 
  : Lied 425 
Kinderen : Kindernevendienst basisschool-    
     leerlingen t/m groep 6 
 
Middagdienst 17.00 uur  
Interkerkelijke gebedsdienst 
Voorganger : Diaken A. Soeterboek,  

: ds. F.W. Verbaas 
: dhr. F. Hilwig  

Organist  : Ben de Rooij  
Lezingen : Deuteronomium 16: 9 - 20 en  

  Lucas 4: 14 - 21  
Zingen  : Psalm 72: 1, 4   

: Lied 66a (we zingen deze lofzang  
  enkele malen, eenstemmig én in  
  canon)      
: Lied 969: 1, 2, 3, 4     
: Lied 146a: 1, 4, 7  

 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1.  Open Doors   
2.  Project Nieuwe Verwarming  
3.  Instandhouding van de eredienst 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middagdienst is een interkerkelijke 
gebedsdienst.  
In het kader van de wereldwijde Week van gebed 
voor de eenheid van de Christenen, die vandaag 
begint, houden we vanmiddag samen met onze 
rooms-katholieke en Lutherse broeders en zusters 
een interkerkelijke gebedsdienst. De liturgie is 
gebaseerd op een viering die Christenen in 
Indonesië hebben voorbereid. De centrale 
Bijbeltekst is Deuteronomium 16: 10-20,  
het thema is: Recht voor ogen.  
 
Zondag 27 januari: afscheid en bevestiging van 
een ambtsdrager 
In de ochtenddienst van zondag 27 januari komt er 
een einde aan de ambtsperiode van ouderling  
André Smits, en zal Willy van der Laan-Koemans  
in het ambt van ouderling worden bevestigd.  
 

Geloven in Spangen 
De diaconie is dankbaar voor het mooie bedrag én  
de reacties die de actie Geloven in Spangen heeft 
opgeleverd. De actie heeft uiteindelijk het bedrag  
van € 4.165,- opgebracht.  
Dank voor “de warmte” die u hiermee aan het 
missionaire werk in de wijk Spangen hebt 
gegeven. De pakketten met de eerste 
levensbehoeften zijn inmiddels door het team van 
Nico van Splunter bij  
de gezinnen in Spangen bezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kerkbalans 2019 
’t Is weer zo ver: de actie Kerkbalans 2019 is 
begonnen. Gisteren de kerkklokken geluid, 
vandaag liggen de enveloppen klaar op de tafels 
‘onder het orgel’. Elke stapel op de tafel is een wijk 
of plaats,  
de wijk- of plaatsnaam staat er duidelijk bij 
vermeld. Per wijk liggen de enveloppen op 
straatnaam alfabetisch!   
Een vriendelijk verzoek: neem uw brief mee, en 
wellicht die van uw partner, kind(eren)….  
En als u ’t ziet zitten: neem ‘heel uw straat’ mee of 
misschien denkt u: “Ik neem heel de wijk mee, heel 
het dorp, en ik breng alles rond….”   
U begrijpt dat u daarmee het College van 
Kerkrentmeesters veel werk uit handen neemt…!! 
Alvast bedankt!!  
 
Dienst doen in de asielkerk te Den Haag op 
vrijdagavond 
In de Haagse Bethelkapel is al twaalf weken een 
non-stop kerkdienst gaande, 24/7, om de uitzetting 
van de Armeense familie Tamrazyan te 
voorkomen, en om de Nederlandse overheid te 
laten weten dat de huidige regeling voor het 
kinderpardon een niet-functionerende wet is. 
Samen met een groepje catechisanten zal ds. 
Verbaas aanstaande vrijdag,  
25 januari, van 19:00 tot 21:00 dit ‘gebed zonder 
end’ gedurende twee uur gaande houden. Ze 
hebben tijdens de catechisaties uitgebreid de 
voors en tegens van het kerkasiel besproken en 
begin januari zijn ze al een keer op bezoek 
geweest in de Bethelkapel. Mochten er meer 
gemeenteleden zijn die mee willen gaan: welkom! 
We vertrekken vrijdag om 17:00 uur. Graag van 
tevoren aanmelden bij ds. Verbaas, 
tel. 531663 of fw.verbaas@hetnet.nl).    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep: Steek jij ook een kaars aan in de kerk? 
Ga jij naar de Kindernevendienst?  
Dus ben je ouder dan 4 jaar?  
En zou je het leuk vinden om ook een keer de 
lantaarntjes aan te steken in de kerk?  
Laat het ons weten, want dan zorgen we dat je op 
het lijstje komt. Ook als je niet elke week in de kerk 
bent, nodigen we je van harte uit om je aan te 
melden! Stuur een berichtje naar 
sifrarijneveld@hotmail.com 
 
Griekse maaltijd 
Georganiseerd door de ZWO-commissie voor het 
project Make The Difference op vrijdag 1 februari  
in de Open Hof.  
Verdere gegevens zie Vigilate.  
Opgeven via de intekenlijsten achterin de kerk of 
via de mail: hartgershannelore@hotmail.com    
Deltakring uitgesteld.  

Anders dan eerder was aangekondigd, gaat de 
Deltakring komende week nog niet van start. De 
kerkenraad heeft besloten om daarmee te wachten 
tot het nieuwe seizoen, in september.  
 
Agenda (zondag 20 tot en met zaterdag 26 
januari)  
Dinsdag:     Spirit en Esprit, om 19:00 uur, in de 
                   bovenzaal van de kerk  
Woensdag: Consistorie, om 20:00 uur  
Vrijdag:       Kerkdienst in Haagse Bethelkapel,  
                   van 19:00-21:00 uur    
 
Koffie en thee na de dienst 
Na afloop van de ochtenddienst is iedereen van 
harte welkom op de koffie, thee of limonade in de 
zijbeuk van de kerk.  
 
Kopij voor de volgende zondagsbrief 
Kopij voor de zondagsbrief kan worden ingeleverd 
tot donderdagavond 22:00 uur via: 
zondagsbriefheusden@gmail.com 
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