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Vanmorgen worden de lampjes van de 
kindernevendienst en 10 plus aangestoken door 
Joël van Dis. 
  
Ochtenddienst 10.00 uur:  afscheid en 

bevestiging van een ambtsdrager   

Voorganger  : Ds. F. W. Verbaas     
Organist  : Sander van Keulen    
Lector   : Leo van der Laan  
Lezingen  : Esther 2:1-17  
Zingen   : Psalm 67:1 
   : Lied 527:1,2,4,5 (Lied 
van      de Maand)  
               : Lied 868:1,2  
   : Lied 943:1,2,4,6  
   : Lied 904:1,4,5   
   : Psalm 90:8  
   : Lied 416:1,2  
   : Lied 838:1,2  
 
Kinderen: Kindernevendienst voor 

basisschoolleerlingen tot 
en met groep 6 en 10+club 

 
 
Middagdienst 17.00 uur  

Voorganger  : ds. G. van der Linden,  
     Waalwijk   
Organist   : Jaco van de Werken  
Lezingen  : Job 2:1-10 en Matteüs 
6:1-6   
Zingen               : Lied 280:1,2,3,5 

 : Psalm 121   
 : Lied 912:1,2,5,6       
 : Psalm 139:1, 14      
 : Lied 909 
 : Lied 303 
 : Lied 418:1,2,3    

 
 
Collectes ochtend- en middagdienst 
1. Red een kind    
2. Onderhoud kerkgebouw   
3. Instandhouding van de eredienst 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid ouderling André Smits en bevestiging 
Willy van der Laan-Koemans  
In de ochtenddienst van vandaag komt er een 
einde aan de ambtsperiode van ouderling André 
Smits, en wordt Willy van der Laan-Koemans in 
het ambt van ouderling bevestigd.  
 
 
Doopdienst zondag 3 februari 
Volgende week zondag hopen we in de 
ochtenddienst getuige te zijn van de doop van 
Manuel Thomas Rijneveld. 
 
Aanpassing van wijze van collecteren    
Vanaf deze zondag zullen de collectanten de 
collectezakken na de inzameling van gaven op de 
tafel voor in de kerk leggen. De gedachte 
hierachter is dat de collecte meer is dan alleen 
maar geld ophalen. De collecte is op zichzelf een 
liturgische handeling. We delen van wat wij 
hebben gekregen, en we beschouwen onze gaven 
als een offerande die we dankbaar en eerbiedig 
opdragen aan de Heer. Door de collectezakken op 
de tafel te plaatsen, laten we dit voortaan 
duidelijker zien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda (zondag 27 januari tot en met zaterdag 2 
februari)  
Zondag:   Solid Friends, om 15:30 

uur    in de Open Hof  

Dinsdag:  Geen Spirit en Esprit (ivm   

  Solid Friends op zondag) 

Woensdag:  Maandelijks avondgebed, 

om    19:15 uur, in de kerk  

Woensdag:  Eerste bijeenkomst van 

het    Bijbels Leerhuis over  

   Genesis om 20 uur Open 

Hof  

Donderdag:   Open Emmaüs   

   koffieochtend, van 10:00-

   11:30 uur, in de  

   consistoriekamer 

Donderdag:   Belijdeniscatechisatie, om 

   19:30 uur 

Vrijdag:  Griekse maaltijd,   

                                       georganiseerd door de 

ZWO, aanvang 18:00 uur 

in de Open Hof. 

                                      (iedereen is  welkom, maar 

opgave vooraf opgeven is 

gewenst.) 

  

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. 
 

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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