Zondagsbrief
KERKDIENSTEN

14 april 2019
10:00 uur voorganger
Organist
18:30 uur

Palmpasen
: Ds. Esther van Schie uit Gouda
: Henk van den Berg
: Avonddienst verzorgt door Joy!

1e collecte
2e collecte
Deurcollecte
Nevendienst
Crèche
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Groeten aan de deur
Lichtje nevendienst
Koster
Kerkvervoer

: Kerk
: JOP
: Jeugdwerk
: Martine Teeuwen, Carolina Geleijn, Mariska Bergstra
: Sanne van der Leeden, Anita Verhoef
: Arie Speksnijder
: Astrid de Vries
: Fam. T. de Vries
: Thomas Elting
: Jan Verhagen (tel. 354086)
: Jaap Verkerk (tel. 351050)

JARIGEN

18 april – dhr. N. Botter, Oosterhoef 17a, 2861 WE Bergambacht

ZIEKEN

Ook In deze Zondagsbrief doen we een oproep om in onze gebeden te denken aan
gemeenteleden die een medische behandeling ondergaan of binnenkort moeten ondergaan,
langdurig ziek zijn, of thuis herstellen.

KND

De kinderen zien dat het over en uit lijkt met Jezus. Gods waarheid is gelukkig anders.

INLEVEREN
SPAARDOOSJES
40 DAGENTIJD

Volgende week zondag kunnen de kinderen hun spaardoosjes inleveren in de kerk. Het doel
waar voor is gespaard tijdens de 40 dagentijd is het tegengaan van kinderarbeid in India.

PALMPAASSTOKKEN

Door de kinderen worden tijdens de Kindernevendienst extra palmpaasstokken gemaakt om uit
te delen aan zieken en ouderen. We zoeken nog mensen die willen helpen bij het bezorgen van
deze stokken. Na afloop van de dienst kunt u zich bij de diakenen melden als u ook een
palmpaasstok bij iemand wilt brengen.

JOY!
VAN DONKER
NAAR LICHT

Vanavond is er weer een avonddienst met Joy! waarbij we u meenemen in het lijden, het
sterven en de wederopstanding van Jezus. Samen met verteller Martijn Blok en de symbolische
ondersteuning door Dikkie Zuijderduijn hopen we er een prachtige dienst van te maken, waarbij
we de laatste dagen van Jezus op aarde herbeleven. We hopen jullie vanavond te zien om 18.30.

AGENDA

maandag 15 april, 14.30 uur, contactmiddag, paasviering, met broodmaaltijd
donderdag 18 april, 19.30 uur, paascyclus Witte Donderdag, viering HA
vrijdag 19 april, 19.30 uur, paascyclus Goede Vrijdag
zaterdag 20 april. 22.00 uur, paascyclus Stille Zaterdag
zondag 21 april, 10.00 uur, Paasfeest

LITURGIE

We zingen met de kinderen voor aanvang van de dienst het kinderlied “Je hoeft niet bang te
zijn”. (Piano) | Welkom en mededelingen | Stil gebed, Onze hulp en Begroeting. | Psalm 139:
1,2 Heer die mij ziet zoals ik ben (Orgel) | Gebed | Zingen Opwekking 125: Heer ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed (Orgel) | Geboden en beloften | Zingen uit het NLB lied 575: 1, 6 “Jezus
leven van mijn leven” (Orgel) | Gebed bij de opening van de Schrift | Kindermoment: De
kindernevendienst licht het project toe. | Thema: “Alleen Jezus kiest totaal” en we zingen het
projectlied op de melodie van ELB 118. (Orgel) | Wisseling kinderen, we wachten met de
schriftlezing tot de oudste kinderen terug zijn. | Lezing Johannes 11: 39 tm 44 | Verkondiging |
Lied: Opwekking 47: Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen (Piano) | Voorbeden, stil
gebed en we zingen uit hemelhoog lied 545 (Onze Vader) (Piano) | Collecte | De kinderen
komen binnen met de Palmpasenstokken en de gemeente zingt terwijl de kinderen rondgaan:
Opw 240: Hosanna, hosanna de koning komt (Piano) Slotlied NLB 425 Vervuld van uw zegen
(Orgel) | Zegenbede en gezongen Amen.

Ontmoetingskerk Bergambacht ● Hoofdstraat 60 ● 2861 AR Bergambacht ● www.ontmoetingskerkbergambacht.nl

Zondagsbrief
vervolg
KERKDIENSTEN

18 april
19:30 uur

19 april
19:30 uur

voorganger(s)

Witte Donderdag
: Ds. Joep en Annemarie Roding, Schoonhoven
Viering HA

voorganger(s)

Goede Vrijdag
: Ds. Joep en Annemarie Roding, Schoonhoven

voorganger(s)

Stille Zaterdag
: Ds. Joep en Annemarie Roding, Schoonhoven

21 april 2019
10:00 uur voorganger(s)
Organist

Pasen
: Ds. Joep en Annemarie Roding, Schoonhoven
: Klaas Zijderveld

1e collecte
2e collecte
Deurcollecte
Nevendienst
Crèche
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Groeten aan de deur
Lichtje nevendienst
Koster
Kerkvervoer

: Kerk
: KiA Zending
: Jeugdwerk
: Elize van der Waals, Nicole Verbree, Melanie Molenaar
: Bianca de Mik, Bregje den Hartog
: Ronald Heijstek
: Astrid de Vries
: Fam. G.T. Vermaat
: Hugo Boer
: Jan Verhagen (Tel. 354086)
: Jaap Verkerk (Tel. 351050)

19 april
22:00 uur
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