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Geven maar ook bijdragen naar draagkracht….
U kent die zinsnede vast wel. Maar wat is naar draagkracht. Een groot bedrag voor een vermogend persoon kan
van veel minder betekenis zijn dan een klein bedrag van iemand die het niet zo breed heeft. Daar mogen we
(en ook de kinderen) vandaag over lezen in Marcus 12. In de dienst zullen we het verhaal over ‘de gift van de
weduwe’ lezen uit der Herziene Statenvertaling. Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar
mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes in.
Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus - want zij heeft gegeven van haar armoede. De welgestelden hebben van
hun overvloed geld in de kist geworpen; maar deze arme vrouw heeft alles wat zij had gegeven.
De weduwe gaf een quadrans, in die tijd de kleinste munteenheid van het Romeinse Rijk, niet meer dan een
penninkje. Jezus kijkt echter niet naar de grootte van het bedrag maar naar overtuiging en liefde waarmee het
gegeven wordt, hoe gering het ook mag zijn .
In het kader van de maandag te houden gemeenteavond over de ‘Groene Kerk’ is er vanuit dit Bijbelverhaal een
parallel te trekken met ons penninkje, onze inspanning, waarmee we mogen bijdragen aan het oplossen van de
milieuproblematiek. Hoe gering individueel dat ook mag zijn. Vergeet echter niet dat veel van die penninkjes ook
tot een groot resultaat kunnen leiden. U krijgt als kerkbezoeker een PMD-zak uitgereikt waarin u één dag plastic
etc. kunt scheiden. We vragen u die zak (met inhoud) maandagavond mee te nemen naar de gemeenteavond.
Om een beeld te krijgen wat u wel en wat u niet in de zak mag stoppen is verderop in deze Zondagsgroet een
overzicht opgenomen.
De eredienst
Zondag 18 november 2018 - 10.00 uur
Viering van de Vreugdemaaltijd van de Heer
Voorganger: Ds. J. M. Post
Dienstdoende ambtsdragers:
Jan Burggraaf
Will Griffioen
Alle diakenen
Organist: Jaap Snel
Kindernevendienst Groep 1: Annemarie van Vliet
Groep 2: José Habben Jansen
Oppasdienst: Meike van Hemmen en Anne Boer
1e collecte: Avondmaalscollecte: 'House of Hope'
2e collecte: Kerk
Koster: Wim Verburg

Zondag 25 november 2018 - 10.00 uur
Laatste zondag van het jaar/gedenken van de overledenen
Voorganger: Ds. J. M. Post
Dienstdoende ambtsdragers:
Henk Boer
Annemieke de wit
Arie Jan de Bruin
Sietske van Mullem
Organist: Marco spits
Kindernevendienst Groep 1: Maaike van der Hulst
Groep 2: Marlize Eijkelboom
Tienernevendienst: Henk en Jolanda
Oppasdienst: Femke en Bas Verburg
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen
Koster: Mathieu van Wijngaarden
Koffiedrinken na de dienst!
Wijzigingen onder voorbehoud

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Fake Boer, Vinkebuurt 36 en Piet Jansen,
Dronensingel 165.
Wilt u weten wie er in de komende tijd in onze gemeente voorgaan? Kijk dan eens op de site van onze gemeente:
www.pkn-zwammerdam.nl Onder het kopje ‘preekrooster 2018’ vindt u dan het jaarrooster.
Wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van de ‘Zondagsgroet´, of hebt u, heb jij tips/suggesties
voor de groet meldt dit/die dan per e-mail op zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
Kent u iemand, die geen computer heeft en niet in de kerk kan komen:
neem de gedrukte groet dan alstublieft voor hem of haar mee! Bedankt!

Lied vóór de dienst:
‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ is vandaag het lied voor de dienst. We vinden het in onze eigen
kinderbundel ‘Wie zingt er mee?’ als nr. 61. Het lied komt ook voor in een twaalftal officiële
liedbundels. Het is de Nederlandse vertaling van Hans Lieberton, van het door Karen Lafferty
geschreven lied: ‘Seek Ye First (the kingdom of God) en vindt zijn oorsprong in zowel gedeelten van
het Matteüs- als het Lucas evangelie. Een heerlijk lied om als canon te zingen.
Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden?
– dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig
hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij
gegeven worden.
(Matteus 6:31-33)
Bijbelstudiereeks

Broeders en zusters,
Sinds juli van dit jaar wonen wij aan de Buitenkerk in
Zwammerdam. We hebben het huis van Tom en Joke
Blom gekocht. Mijn vrouw werkt in de civiele bouw
en ik ben als deeltijd-predikant verbonden aan de
gereformeerde kerk vrijgemaakt van Anna Paulowna.
Daarnaast ben ik bezig met muziek, theater en
wiskunde. We hebben twee dochters en twee zoons.
Drie van de vier wonen nog thuis. Een poosje geleden
nodigde ds. Anne Post me uit voor een kennismaking
waar ook twee broeders van uw kerkenraad bij
waren. Mij werd gevraagd om een Bijbelstudie te
verzorgen. Dat vind ik leuk om te doen.
Fijn om samen over de Bijbel te praten. Bovendien is
het voor mij een welkome manier om kennis te
maken met dorpsgenoten. In overleg is vooralsnog
gekozen voor vier avonden, deze zijn gepland op
donderdag 6 december, 10 januari, 7 februari en
7 maart in ‘de Ontmoeting’ van 19.00 uur tot 20.30
uur. De eerste keer gaat het over een slot van het
Bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 20, 21 en 22).
Dat geeft vast ruim voldoende stof voor gesprek.
En dan hebben we meteen gelegenheid om te peilen,
welke onderwerp uw of jouw belangstelling heeft
voor de andere drie keren. Als het nu echt zo is, dat
de genoemde data onhandig uitkomen, en heeft u
een alternatief voorstel, laat het dan even weten aan
ds. Anne Post. Dan kunnen we er wellicht rekening
mee houden.
Met vriendelijke groet,
Jan Werkman

Op 22 december organiseert interkerkelijk koor
Promising Voices voor de 23e keer de Volkskerstzang
in de Dorpskerk te Bodegraven.
Uitvoeringen om 16.30 en om 20.00 uur.
Soliste is Elize Verlaan. De zang wordt
begeleid door vele muzikanten, onder
leiding van dirigent Leon van Veen.
Het repertoire is gevarieerd en veelzijdig.
Daarnaast is er ook traditionele samenzang.
Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar via de website van
zingenindekerk.nl.
Het contactadres van de gemeente voor
rouw, trouw en geboorte is ds. Anne Post:
predikant@pkn-zwammerdam.nl
telnr. 06-24780677
Op dinsdag, woensdag en donderdag zal
hij overdag zoveel mogelijk in Zwammerdam
aanwezig zijn. Indien hij niet bereikbaar is, kunt u in
dringende gevallen contact opnemen met de scriba:
scriba@pkn-zwammerdam.nl
telnr. 0172 610632/06-21490148
Jeugd- en jongerenwerker
Jan-Peter Molenaar
Tel: 06-47018526
Mail: jp@chillandtalk.nl

Wel en wee

Van de kerkrentmeesters en Gebouwencommissie.

Deze week zijn er geen berichten, vanuit de
gemeente binnengekomen, of doorgegeven die
vermeld kunnen worden.
Hebt u iets te melden over ziekte, zorg of medeleven,
voor uzelf of anderen, geeft dit dan door aan uw
contactpersoon of mail naar:
blhgroeneveld@outlook.com
Samen kunnen we zo omzien naar elkaar.

Gemeenteavond
maandag 19 november voor alle generaties
De toekomst van de aarde, Gods schepping, staat op
het spel. Voor ons en zeker voor de volgende
generaties. Nadenken over de toekomst van onze
gemeente is ook nadenken over dit thema.
Henk van der Honing (Kerk in Actie) is gevraagd om
als ervaringsdeskundige iets te vertellen over het
thema ‘Groene Kerk’
Vanaf 19:30 staat de koffie klaar in ‘De Ontmoeting’.
Kerkenraadsvergadering 2018/2019
Dag
Donderdag
Donderdag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

Datum
22-11-2018
17-1-2019
20-3-2019
14-5-2019
4-7-2019
27-8-2019
25-9-2019
26-11-2019

Aanvang
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Genoemde data kunt u aanhouden voor het
eventueel stellen van vragen aan de kerkenraad.
Agenda jeugdwerk
- Woensdag 21 november 2018
Jongensclub ’t Anker 19.15-20.30 uur
- Zondag 25 november 2018
Tienernevendienst
- Maandag 26 november 2018
Meisjesclub De Burchzwaantjes 19.15-20.30
- Woensdag 28 november 2018
Jongensclub ’t Anker 19.15-20.30 uur
- Zaterdag 1 december 2018
Jongerenavond 18:30-20:30/21:00 uur
- Zondag 2 december 2018
Catechese
Alle activiteiten vinden plaats in ‘De Ontmoeting’,
tenzij anders vermeld.

‘de Ontmoeting’ is nu een paar maanden in gebruik,
en we zijn nog bezig met de aankleding ervan, zo
denken we o.a. aan wat grote groene planten, en een
zitje in de werkruimte van onze predikant.
Ook moet de naam van het gebouw beter zichtbaar
worden. Kortom de puntjes gaan nog op de i gezet
worden de komende maanden.
Over het gebruik het volgende: Het is de bedoeling
dat de nieuwe zaal alleen gebruikt wordt als
werkruimte voor de predikant, en voor opbaringen.
Alleen als er zondags een 5e lokaal nodig is, zal dit
opengesteld worden, dan kan de grote
catechisatiegroep er in.
De indeling is als volgt: podium: crèche, grote zaal en
kleine zaal: kindernevendienst. Bij catechisatie kan er
een groep in de hal, en een groep in het nieuwe
lokaal, of op het podium als er geen kinderen voor de
crèche zijn. Ik neem aan dat leiding van het e.e.a de
Zondagsgroet trouw leest, dan krijgt alles zijn plekje.
Henk Boer
Collecteopbrengsten
4 november
7 november
11 november

Zending Fam. Wagenaar
onderhoud orgel
Dankstond Local Care
Kerk
Zending Brazilië
onderhoud gebouwen

€ 370,40
€ 175,17
€ 319,50
€ 166,10
€ 241,15
€ 180,60

Collectebonnen
Collectebonnen kunt u bestellen door overmaking
naar het volgende rekeningnummer:
NL81 RABO 0331 2922 03
t.n.v. col. v. kerkrentmeesters onder vermelding van
het aantal vellen van € 15,-- (20x0,75) of € 25,-(20x1,25).
Betaalt u liever contant en haalt u de bonnen zelf op?
Maak dan eerst even telefonisch een afspraak met
Lenie Ooms tel. 613271.
]

Kerkdiensten Ipse de Bruggen
25 november Pastor M. Onderwater
2 december Pastor E. Snaterse
m.m.v. Trudi Bos, fluit
De oecumenische vieringen vinden plaats in zaal 1
van ‘de Haven’. De vieringen beginnen om 11.00 uur
tenzij anders aangegeven.
Oproep!
Wilt u liedboeken na de dienst weer terugzetten op
de planken bij de uitgangen? Hartelijk dank!

Hebt u iets te melden in de Zondagsgroet,
een bedankje of iets dergelijks? Dan kunt u
dit kwijt op: zondagsgroet@pknzwammerdam.nl tot uiterlijk donderdagavond 19.00 uur volgend op deze nieuwsbrief
Informatie voor de gemeenteavond op maandag
19 november a.s.

Plastic, Metaal en Drinkpakken
Plastic- (flessen, folies en zakken) en
Metalen verpakkingen (blik en
deksels) en Drinkpakken worden
samen ingezameld en hoeven niet
uitgespoeld te zijn, wel leeg.
Bied de PMD-zak(ken) op de juiste
dag aan en zet deze voor 07:30 uur buiten op de
aangewezen plek. U kunt het ook in de ondergrondse
PMB-container in de wijk doen.

Wat niet:
chipsverpakkingen; luiers; resten papier en karton;
harde plastic gebruiksvoorwerpen zoals speelgoed;
piepschuim; videobanden; emmers; gieters; plastic
kratten; tuinstoelen; vijverfolie en landbouwplastic;
spuitbussen; verpakkingen van chemisch afval (zoals
lege flessen van make-up remover, terpentineflessen
en kitkokers); doordrukstrips van medicatie en
kauwgom; medisch afval/thuisverpleging zoals plastic
handschoenen, injectienaalden en (infuus) slangetjes
Wie zijn er jarig?

EREGALERIJ VAN DE IN JAREN GEVORDERDEN
21 november Dhr. W. P Zwaan,
Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda
22 november Dhr. C. Muller,
Withenluststraat 5, 2471 AC
18 november
19 november

20 november
22 november

23 november
PMD, wat wel:
plastic tassen; brood-, pasta- en snoepzakken; plastic
verpakkingen van vleeswaren, kaas en andere
etenswaren; folies van tijdschriften en
reclamefolders; verpakkingen van o.a.
tandenborstels, snoeren en schroeven; boterkuipjes,
sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes;
groente-, fruit- en saladebakjes; zakjes, patatbakjes;
bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs; deksels van
potten pindakaas, chocopasta etc.; knijpflessen van
sauzen zoals ketchup en mayonaise; plastic flessen
van olie en azijn; flacons van was- en
schoonmaakmiddelen; flacons en tubes van
verzorgingsproducten; plastic van frisdrank, water en
zuivel, zonder statiegeld; potjes van haargel,
medicijnen en vitamines; kweekpotten van planten;
drankenkartons; frisdrankpakken; wijnpakken;
zuivelverpakkingen; conservenblikken; honden- en
kattenvoerblikken; blikjes van frisdranken en bier;
soep-, vlees- en groenteblikken;
limonadesiroopblikken; deksels van potjes,
schroefdoppen en bierdoppen.

24 november

Dhr. M. van Wijk, Zuidzijde 110,
2411 RW Bodegraven
Dhr. N. W. Vroman,
Lindenhovestraat 27, 2471 XJ
Denise Slappendel,
Lindenhovestraat 17, 2471 XJ
Mw. J. M. S. Koster – Gelderblom,
C. Sluijterstraat 25, 2471 PM
Dhr. J. van Dolder,
J.C. Hoogendoornlaan 39,
2407 AB Alphen a/d Rijn
Mw. M. H. Blom – Spierenburg,
Dr. Schreuderstraat 30, 2471 PS
Dhr. K. Kom,
Dr. Schreuderstraat 20, 2471 PS
Ruben de Bruin, Dammekant 115A,
2411 CC Bodegraven
Op: 23 november wordt Sem Idzenga,
Vinkebuurt 11, 7 jaar.
Avondmaal

Onze honger naar geborgenheid bij God
onze dorst, dat alle schuld vergeven wordt
is hier gelest, gestild
met liefde, groot en mild
zijn wij door Jezus zelf gevoed
het teken van zijn vlees en bloed
vervult ons en doortrekt ons leven
zo voelen wij ons diep verweven
met hen die uit dezelfde nood
zich laven aan zijn wijn en brood
en samen prijzen wij Gods naam
Hij neemt ons in ontferming aan.
Ina Bos

Orde van dienst zondag 18 november 2018 – 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. M. Post
Organist: Jaap Snel
Met muzikale medewerking van Liesbeth van Hemmen
en Marjolein Post
- Lied voor de dienst: “Wie zingt er mee? 61: ‘Zoek eerst het koninkrijk van God
- Mededelingen en welkom door de ouderling van dienst
- Lied 98: 1 ‘Zing een nieuw lied voor God den Here’
- Stil gebed, Votum en Groet
- Lied 98: 3 en 4
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- Kinderlied: ‘Wie zingt er mee?’ 39: ‘Kun je sparen’
- Kinderen gaan naar de nevendienst
- 1e Lezing: Exodus 30:11-16 (Herziene Statenvertaling)
-2e Lezing: Lezing: Marcus 12:38-13:2 (Herziene Statenvertaling)
- Lied 912:1, 2 en 3 ‘Neem mijn leven laat het Heer’
- Filmpje
- Verkondiging
- Lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ (geheel)
- Kinderen komen terug
- Dankzegging, Voorbede,
- Geloofsbelijdenis Lied 340b ‘Ik geloof in God de Vader’ (indien mogelijk staande)
Maaltijd van de Heer
- Onderwijzing bij het Avondmaal
- Gebed over de gaven
- Inzameling van de gaven
onder de inzameling gedragen orgelmuziek
- De tafel wordt toebereid (orgel speelt door)
- Gebed
- Nodiging
- Gemeenschap van brood en wijn
Ondertussen speelt het combo muziek
- Dankzegging na de maaltijd
- Slotlied Lied 912: 4, 5 en 6
- Zegen
- Amen 415: 3 ‘Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen’

