Zondagsbrief
KERKDIENSTEN

8 juli 2018
10:00 uur voorganger
Organist
e
1 collecte
e
2 collecte
Deurcollecte
Nevendienst
Crèche
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Groeten aan de deur
Lichtje nevendienst
Koster
Kerkvervoer

JARIG
OMZIEN NAAR ELKAAR

: Ds. Alice Schumacher
: Elise Kreuk-de Heer
: Kerk
: Kindernevendienst
: Jeugdwerk
: Nellie Schep, Martine Teeuwen, Melanie Molenaar,
: Elize van der Waals
: Corry de vries, Linda de Vries, Gabriëlle Muilwijk
: Hugo Botter
: Astrid de Vries
: Fam. C. Mooibroek
: Tessa den Ouden
: Dick Roest (352823)
: Chris Botter(352457)

11 juli - Mevr. G.A. van den Berg - Dul en 15 juli - Mevr. J. van den Wijngaard - Dekema
dhr. en mevr. Dortland, Poorthuisstraat 23-8, 2861 DV Bergambacht
dhr Schouten, ’s Heeraartsbergstraat 68 2861 TC Bergambacht
Jaap Verkerk, A.Schweitzerstraat 65 2861XZ Bergambacht

VOORBEDEN
Ronssehof:
Janny van Eijk, kamer 105, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda (een kaartje is welkom, liever geen
bezoek).
mevr. Wietsche de Bruin-Bijker, kamer 123 Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda.
Jeannette Rietdijk-Bode, kamer 602, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda
HUWELIJK
JAN & MARJOLEIN

UUR VAN GEBED
10 JULI
KLOOSTERWEEKEND
14-16 SEPTEMBER

Zaterdag 14 juli trouwen Jan Smits en Marjolein Graafland. De huwelijksdienst (o.l.v. ds. Piet van
Midden) is om 15.15 uur in Green Village in Nieuwegein. Jan en Marjolein wonen Paardebloem 4,
2861 WJ Bergambacht. Wij wensen Jan en Marjolein, samen met allen die hen lief zijn, een
stralende dag toe.
Maandag kon het uur van gebed niet doorgaan, daarom is er a.s. dinsdag 10 juli een uur van
gebed (19-20 uur). Van harte welkom. Gebedspunten kunt u doorgeven aan ds. Alice Schumacher
(605000).
“Alle gasten die aankomen, moeten ontvangen worden als Christus zelf (RB 53). Ons gastenverblijf
staat open voor iedereen die verlangt om in een omgeving van stilte en afzondering tot zichzelf
te komen, tot die innerlijke ruimte waar het Leven je verwelkomt. Het ritme van het
getijdengebed en de eucharistie, waartoe gasten vriendelijk uitgenodigd worden, is een bron van
inspiratie, kracht en verbondenheid.”
Deze gastvrijheid hebben wij in het voorjaar gevoeld, toen we te gast waren in Abdij Koningsoord
in Arnhem. Het was een bijzondere ervaring. In september gaat er een tweede groep. Er is nog
plek. Informatie en aanmelding kan bij Annemarieke Zwijnenburg j.m.zwijnenburg@ziggo.nl of
vrouwengeloof@ontmoetingskerkbergambacht.nl

COLLECTEBONNEN

Overkomt het u ook dat u zondag naar de kerk gaat en geen (klein)geld meer in uw portemonnee
heeft voor de collecte? Alle betalingen gaan via uw bankpas en contant geld ontvangt u steeds
minder. Maar daar is al vele jaren een alternatief voor wat u misschien nog niet heeft gebruikt:
COLLECTEBONNEN!! U kunt met contant geld naar mevrouw Koudstaal, Pleinstraat 44 in
Bergambacht of door een betaling te doen op het rekeningnummer van de ontmoetingskerk NL04
RABO 0307 3022 88. De volgende bonnen zijn beschikbaar: € 15,- (20x€0,75), € 20,- (20x€1,-) en €
30 (20x€1,50). Bijkomend voordeel is dat u de aankoop van de collectebonnen kunt meenemen als
aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting. Van harte bij u aanbevolen. Namens het CvK, Dick
van der Stoel, penningmeester.

KINDERNEVENDIENST

Efeziërs 1:15-23
De kinderen leren dat gelovigen elkaar vinden door het geloof in Jezus Christus.

KERKKOMPAS

Vandaag liggen de kerkkompassen op de lektuurtafel voor gasten in onze kerk
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Zondagsbrief
vervolg
STRAATWROETERSKAMP

Hallo allemaal,
Zoals sommigen misschien wel weten en hebben kunnen lezen in het kerkkompas staat er voor
morgenavond (maandag 9 juli), op het programma om de programmaboekjes voor het
straatwroeterskamp in te vouwen en te verspreiden. DIT GAAT NIET DOOR! Door
omstandigheden hebben de boekjes wat vertraging opgelopen bij de drukker. Daarom hebben we
deze avond een week opgeschoven naar maandagavond 16 juli. We starten om 19:00 uur in de
Ontmoetingskerk en zodra we de boekjes voorzien hebben van een poster van de Tentdienst,
gaan we ze ook direct verspreiden. Al met al best een flinke klus, maar vele handen maken licht
werk😉 Dus mocht u/je zin of tijd hebben om een uurtje te helpen dan horen wij het graag. Dit
kunt u doen door een mailtje te sturen naar: gertjansnoek@hotmail.com of een appje naar 0650605305, dan weten wij op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Voor drinken en wat
lekkers wordt gezorgd. Tot dan!

LITURGIE
ZONDAG 8 JULI

Groeten van de Tentdienstcommissie.
VOORBEREIDING
Kinderlied lied 935 uit het liedboek ´je hoeft niet bang te zijn´ piano
Welkom
Stilte – bemoediging – groet
Zingen lied 217 ´Dit is een morgen als ooit de eerste´ vers 1-3 orgel
Gebed
´Naar psalm 30´ Lied 657 ´Zolang wij ademhalen´ vers 1 en 3 orgel
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment Tessa den Ouden mag het lichtje aansteken De groepen 1-7 gaan naar
kindernevendienst
Orgelspel (totdat de ouderling van dienst weer op zijn/haar plek zit)
e
1 lezing Job 42 vers 1-6
Lied 850 ´Geen taal bij machte u te meten´ vers 1-5 orgel
beurtzang:
vers 1 allemaal, vers 2 eerste twee regels de mannen/jongens (eerste vraag)
laatste twee/regel vrouwen/meiden (tweede vraag) vers 3 mannen/jongens vers 4
vrouwen/meiden vers 5 allemaal
e
2 lezing Job 42 vers 7-17
Lied 321 ´Niet als een storm, als een vloed´ vers 1,2 en 7orgel
Preek ´Ellende, verlossing, dankbaarheid´
DIENST VAN HET ANTWOORD
Lied Opwekking 717 ´Stil, mijn ziel wees stil´ piano
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onzevader)
Collecten (de kinderen komen terug uit knd en crèche)
Slotlied psalm 146C ´Alles wat adem heeft, love de Here´ vers 1 en 4 orgel
Wegzending en zegen gezongen amen

KERKDIENSTEN

15 juli 2018
10:00 uur voorganger
organist
e
1 collecte
e
2 collecte
Deurcollecte
Nevendienst
Crèche
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Groeten aan de deur
Lichtje nevendienst
Koster
Kerkvervoer

: Ds. J. Veltrop, Vianen
: Henk van den Berg
: Kerk
: AKA
: Jeugdwerk
:?
: Joëlle van Hove, Sanne van der Leeden, Elena van Os
: Arie-Jan van den Heuvel
: Martin van der Horst
: Fam. K. Teeuwen
: Wilco de Mik
: Dick Roest (352823)
: Chris Botter (352457)
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