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10 maart 2019
Viering van het Heilig Avondmaal
10:00 uur voorganger
: Ds. G. Geitenbeek uit Waddinxveen
Organist
: Mariet Verkuil
18:30 uur voorganger
: Mw.ds. H.A. Dibbets uit Schipluiden
Pianist
: Ronald Heijstek
1e collecte
: Kerk
2e collecte
: KiA Voorjaarszending
Avondmaalscollecte
: World Servants
Deurcollecte
: Jeugdwerk
Nevendienst
: Gabriëlle Muilwijk, Nellie Schep, Jacoline Teeuwen
Crèche
: Corry de Vries, Pieter van Midden
Ouderling van dienst
: Hugo Botter
Diaken van dienst
: Astrid de Vries
Groeten aan de deur
: Fam. A.F. Dekker
Lichtje nevendienst
: Silvie Schep
Koster
: Bas Zwijnenburg (Tel. 351204)
Kerkvervoer
: Jan Dekker (Tel. 357273)
De kinderen ontdekken dat allerlei dingen hen kunnen afhouden van het volgen van Jezus.
13 maart – mw. G. Akse-Veenstra, Kerspelpad 1d, 2812 ZA STOLWIJK
Dinsdag 26 februari is geboren Samuël de Vrijer, zoon van Thierry de Vrijer en Quirine de Vrijerten Kate.
Aanstaande woensdagavond 13 maart, na de biddagdienst presenteren kerkenraad en
beleidscommissie het Beleidsplan 2019-2023. We begrijpen dat er bij u misschien nog vragen zijn
over de huidige situatie in de gemeente. Voorafgaand aan de presentatie zal de kerkenraad
mondeling informatie geven en u de gelegenheid geven vragen te stellen. We kunnen of mogen
niet op alle vragen antwoord geven. We kunnen alleen wat feiten noemen en vertellen wat we
op dat moment weten over het verloop van het visitatieproces.
Hierna presenteren wij het beleidsplan. De kerkenraad is eensgezind in zijn verlangen te bouwen
aan de gemeente. Daarvoor moeten we de problemen die nu spelen oplossen, maar ook onze
blik op de toekomst richten. Wij hebben in de taakgroepen gemerkt dat dit nieuwe beleid energie
geeft. Veel gemeenteleden hebben hun steentje bijgedragen aan dit beleidsplan. We zijn
dankbaar voor deze inspanning en blij met het resultaat. Daarom presenteren wij het graag.
De kerkenraad nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
De visitatoren die momenteel binnen onze gemeente bezig zijn, nodigen gemeenteleden uit om
hun visie op de problematiek die zich voordoet met hen te delen. Daarvoor houden ze
dinsdagavond 26 maart een gemeentespreekuur. Er is per gesprek ongeveer 10 minuten
beschikbaar. Wie daarvan gebruik wil maken kan voor een afspraak contact opnemen met ds.
E.H. van der Weide, tel. 071-3016590.
Op zaterdag 23 maart geeft Gospelkoor Elim twee concerten in samen met Martin Brand. 16:00
en 20:00 uur in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 60, 2861 AR Bergambacht. Het thema van deze
concerten zal zijn: Met heel mijn hart. Kaarten kosten 7,50 en zijn verkrijgbaar via
info@gospelkoorelim.nl In Bergambacht: bij Boekhandel Slingerland, My Accessories of bij de
ingang van de kerk.
Helaas hebben we er allemaal mee te maken.... en kennen we allemaal wel iemand die het heeft
(gehad) KANKER! Iedereen weet dat voor onderzoek naar de oorzaak en de bestrijding van kanker
in al zijn vormen nog steeds veel, heel veel geld nodig is. Daarom wordt er op 29 en 30 juni in
Lekkerkerk een Samenloop voor Hoop georganiseerd. In teamverband wordt er 24 uur in
estafettevorm gelopen om zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF.
Voor ons team BAB-stap zijn we op zoek naar enthousiastelingen die samen met ons (een deel
van de) 24 uur mee wil lopen.
Mocht je je aan willen melden of wil je meer informatie hebben dan kun je contact opnemen met
Jantine van Vliet, Esther de Mik, Liesbeth van de Heuvel, Corine de Mik en Priscilla van Os
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voor meer algemene informatie kun je kijken op de website
https://samenloopvoorhoop.nl/krimpenerwaard
KLEDINGINZAMELING S.A.H.I. gestopt - In de volgende zondagsbrief leest u er meer over.
H.W.J. de Kool-Plaisier
Kinderlied: Hij is Koning: van Elly en Rikkert, deel 1 (we zingen mee met YouTube) | Welkom en
mededelingen | Stil gebed, Onze hulp en Begroeting | Aanvangslied: Lied 91: 1, 5 | Kyriegebed |
Lied: 281:1, 2, 3, 4, 5 | Gebed bij de opening van de Schrift | Kindermoment met uitleg
Paasproject door de KND. Projectthema: Wil je Jezus volgen? | Aansluitend zingen we het
projectlied op de melodie van Hij kwam bij ons heel gewoon | Schriftlezing Deuteronomium 5:621 | Zingen: Lied 313: 1, 2 | Schriftlezing Lucas 4:1-13 | Zingen: Lied 313: 3, 4 | Verkondiging |
Zingen: Opwekking 40 Zoek eerst het koninkrijk van God | Voorbeden | Collecte |
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Nodiging | Gemeente: Vrede zij u, hier in de kring | Voorganger: laat ons bidden |
Gemeente
Heilig, heilig, heilig, God die wij eren | Voorganger: ... | Gemeente: Maranata! (=Heer, kom!) |
Voorganger: Laat ons bidden | Gemeente: Onze Vader | Gemeente: O God die stierf onschuldig |
De voorganger breekt het brood, daarna schenkt hij de beker in | Uitdeling en communie |
Afgesloten wordt met een gebed, waarin een kort stil gebed gehouden wordt.
De allerkleinsten komen ook weer in de kerk.
Zingen: Lied 538 | Zegen
Stil Gebed, Onze Hulp en begroeting | Psalm 34: 1, 4 | Gebed bij de Schrift | Lied 903: 6 | Lezing:
Kolossenzen 2: 16, 20 – 3: 4 | Lied 910: 2 | Korte overdenking | Lied 902: 5, 6 | Collecte
Viering van de maaltijd van de Heer
uitnodiging en dankgebed | Voorganger: … | Gemeente: Vrede zij u, hier in de kring | Voorganger:
laat ons bidden | Gemeente: Heilig, heilig, heilig, God die wij eren |
Voorganger: … | Gemeente: Maranata! (=Heer, kom!) | Voorganger: Laat ons bidden |
Gemeente: Onze Vader | Gemeente: O God die stierf onschuldig | Gemeenschap van brood en
wijn | Dank – en voorbeden | Lied 870: 1, 4, 5, 8 | Zegenbede
zondag 10 maart: 19.00 uur catechisatie klas 1, 2 en 3 voortgezet onderwijs, Kadijkselaan 55e
woensdag 13 maart: 19.30 uur eredienst, biddag voor gewas en arbeid
woensdag 13 maart: ±20.30 uur gemeenteavond, presentatie beleidsplan
vrijdag 15 maart: 19.30 uur liturgische bloemschikavond o.l.v. Gerdine Verkerk en Nanny Boer
13 maart 2019
Biddag
19:30 uur voorganger
: Ds. W. de Bruin, Stolwijk
organist
: Henk van den Berg
1e collecte
: Kerk
e
2 collecte
: Noodhulp Venezuela van het Rode Kruis
Ouderling van dienst
: Arie Speksnijder
Diaken van dienst
: Roel van den Dool
17 maart 2019
10:00 uur voorganger
organist
1e collecte
2e collecte
Deurcollecte
Nevendienst
Crèche
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Groeten aan de deur
Lichtje nevendienst
Koster
Kerkvervoer

: Ds. J.S. Koops, Utrecht
: Simon Rietdijk
: Kerk
: Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat
: Jeugdwerk
: Nicole Verbree, Mariska Bergstra, Walter Kamer
: Desiree Klein, Sietske van der Stoel
: Bob Nuys
: Liesbeth
: Fam. A. Kleijn
: Kris van der Horst
: Bas Zwijnenburg (Tel. 351204)
: Jan Dekker (Tel. 357273)
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