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Toen voorgoed, verdween jij,
toen – je laatste adem kwam. Toch nog onverwachts,
maar als ik aan je denk ben jij er weer, weet ik alles weer van jou
Hoe je daar zat in die stoel, werkend aan je volgende plan.
Hoe je keek. Je ogen spelden altijd hun eigen taal.
Hoe je sprak, helaas je stem raakt wat vervaagd.
Als ik aan je denk is mijn vierkante meter weer helemaal vol van jou.
Een klein stil plekje heb ik hierin uitgespaard - voor het kaarsje
dat ik nu hier aansteek voor jou vol dankbaarheid. Voor jou….
Oeke Kruythof

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag is gewijd aan het Koninkrijk Gods en de
wederkomst van de Heer en wordt daarom ook wel ‘eeuwigheidszondag’ genoemd.
In deze dienst gedenken wij ook de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit zijn:

In de leeftijd van 88 jaar is op 30 november 2017 overleden: Dhr. Gijsbert ‘Gijs’ van Zwieten
In de leeftijd van 85 jaar is op 1 december 2017 overleden: Mw. Cornelia Hillegonda Hendrika ’Çorrie’ van Zijll - Stigter
In de leeftijd van 67 jaar is op 6 januari 2018 overleden: Dhr. Adrianus ‘Aat’ van Staalduinen
In de leeftijd van 62 jaar is op 31 januari 2018 overleden: Dhr. Dirk Jan Warnaar
In de leeftijd van 102 jaar is op 10 februari 2018 overleden Dhr. Hessel ‘Hes’ Bijker
In de leeftijd van 85 jaar is op 2 april 2018 overleden: Mw. Gerritje Beunder – van Dijk
In de leeftijd van 89 jaar is op 26 juni overleden: Dhr. Cornelis Johannes ‘Kees’ den Hartog
In Uw hand ben ik geborgen en bewaard voor altijd.
De eredienst
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!

Zondag 2 december 2018 - 10.00 uur
1e zondag van de Advent
Voorganger: Ds. Zoutman (Den Haag)
Dienstdoende ambtsdragers:
Patricia Grootendorst
Arie van der Eijk
Agaath van Egmond
Caroline Groeneveld
Organist: Jaap Snel
Kindernevendienst Groep 1: Anneke Verburg
Groep 2: Anja Ruven
Catechese: 12- 15 jaar, Kick en Teunie
15+, Liesbeth en Jan-Willem
Oppasdienst: Maaike en Stef van der Hulst
1e collecte: Diaconie: Kerstpakkettenactie PDA
2e collecte: Kerk
Koster: Hans Groeneveld
Wijzigingen onder voorbehoud

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar: mw. T. van Krimpen – Blom,
Vinkebuurt 13.

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:
‘Iedereen zoekt U, jong of oud’: lied 837 is een nieuwe vertaling van het Zweedse lied
Mästare, alla söka dig van de Zweedse theoloog Karl Gustaf Emil Liedgren
(1879-1963). De Nederlandse tekst is van Gert Landman en de melodie is van
de Noor Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887).
Het lied is in Nederland eerder bekend geworden via de Hervormde Bundel
1938 (Gezang 227) en het Liedboek voor de Kerken (Gezang 170) met de titel ‘Meester, men zoekt U
wijd en zijd’. In het nieuwe Liedboek heeft het lied een nieuwe vertaling gekregen zoals bij meerdere
liederen het geval is. Of dat altijd een verbetering is, dat laten we hier maar in het midden. Het lied vindt zijn
Bijbelse oorsprong in Matteüs 8:8 (vers 2) en Marcus 1:37.
1e collecte zondag 2 december

Kerstpakkettenactie
Diaconaal Platform Alphen

Jaarlijks wordt door het DPA (Diaconaal Platform
Alphen) en de Stichting Slimm/Help Elkaar Helpen, de
bekende Kerstpakkettenactie georganiseerd.
De diaconale collecte van zondag 2 december is voor
dit doel bestemd.
De Kerstpakkettenactie is er om iedere Alphenaar,
waarvan iemand vindt dat hij of zij een steuntje in de
rug verdient, een kerstpakket te bezorgen. Een persoon, huishouden of gezin kan worden aangemeld,
omdat zij het financieel niet zo breed hebben of een
zwaar jaar hebben gehad en het bekende steuntje in
de rug wel kunnen gebruiken. Ieder jaar worden 350
pakketten samengesteld door ruim 60 vrijwilligers.
Hiernaast wordt een kerstattentie verzorgd voor de
cliënten van de Voedselbank Alphen aan den Rijn en
omstreken. Zij ontvangen dus geen pakket.
De actie wordt mogelijk gemaakt door financiële
bijdragen van particulieren, kerken en sponsoren.
Meer info op:
kerstpakkettenactie-alphenaandenrijn.nl.
De diaconie heeft besloten om dit jaar een financiële
bijdrage te leveren aan de kerstpakketten actie.
Wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.
Jeugd- en jongerenwerker
Jan-Peter Molenaar
Tel: 06-47018526
Mail: jp@chillandtalk.nl
Oproep!
Wilt u liedboeken na de dienst weer terugzetten op
de planken bij de uitgangen? Hartelijk dank!

Komt allen tezamen en zing mee!
Op woensdagavond 19 december staan de deuren
van de Dorpskerk open voor u allemaal.
Om 20.00 uur begint het Kerstconcert waarbij
bekende kerstliederen meegezongen
kunnen worden. Verder kunt u
luisteren naar het Sing along koor van
Vivit, soliste Christien Blok en een
kopersemble van muziekvereniging
Wilhelmina. Dit alles gebeurt onder
leiding van dirigent Jan Groenendaal, met aan de
piano Focco Prins en op het orgel Jaap Snel.
U bent allen van harte welkom!

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
Nieuws van het jeugdwerk
Jl. woensdag hebben Cees en ik (Will) een dienst
bijgewoond in de Bethelkapel in Den Haag.
(u weet wel; een asielzoekersgezin, dat dreigt te
worden uitgezet is veilig in de kapel zo lang er
diensten worden gehouden. Ds. Post schreef hier al
over in de Zondagsgroet van 4 november jl.)
Wij waren erg onder de indruk en hebben ons
aangemeld als vrijwilliger.
De aanwezige vrijwilligers vroegen zich af: hoe lang
kunnen we dit volhouden; er vallen langzamerhand
gaten in het rooster en er moet steeds iemand zijn,
die de (ter beveiliging)gesloten deur kan openen,
bezoekers en voorgangers kan ontvangen en voor
koffie/thee kan zorgen.
Als u ook wat van uw tijd beschikbaar zou willen
stellen; neem dan contact met ons op
Will en Cees Griffioen 0172-477318
Dag medegemeenteleden,
Sinds kort mag ik de uitgifte doen van de
bonnen zoals u hebt kunnen lezen.
Er staan mij hierover duidelijke afspraken
voor ogen, maar toch…
Het gaat prima als ik wordt gebeld en de bestelling
wordt doorgegeven. Ik kan dan per direct vragen of
de bonnen worden gehaald of dat u liever heeft dat
ik ze breng ( indien er geen mogelijkheid is om te
halen)
Lastiger is het als ik zie dat er gestort is, maar
diegenen reageren verder niet.
Komen zij aan de deur? Verwachten ze dat ik de
bonnen breng?
Ik kan/ ga niet zelf bellen om de simpele reden dat ik
van niemand een telefoon nummer heb.
Dus graag......., als u weet, dat u hebt besteld, dan
graag even een telefoontje, zodat wij kunnen komen
tot een afspraak van halen of brengen.
Ik ben te bereiken op mijn huisnummer (613271) en
bij geen contact eventueel op mijn mobiel
(0646341251).
Vriendelijk groet,
Lenie Ooms

Sirkelslag kids – een terugblik
Op 16 november deden we met 11 kinderen van 8-12
jaar mee aan Sirkelslag Kids. Een super leuk spel wat
op meer dan 300 plaatsen in Nederland tegelijk
gespeeld werd. Wij deden mee met twee teams.
Vertrouwen op God was het centrale thema.
Aan de hand van het verhaal van Mozes werd de
kinderen duidelijk gemaakt dat je altijd op God kunt
vertrouwen. Met spannende spellen konden punten
verdiend worden. Eerst werd er een mandje
geknutseld met een Mozes erin. Ook hebben de
kinderen een enorm geldbedrag opgehaald!
Zij kregen 10 minuten de tijd om zoveel mogelijk
mensen te bellen om te sponsoren voor Kinderen in
de Knel. In 10 minuten tijd werd een bedrag van maar
liefst € 153,50 opgehaald! Het geld gaat naar
projecten van Kerk in Actie in India, Oeganda en
Colombia. Prachtig om het enthousiasme van de
kinderen hierin te zien!
Daarna werd er een piramide gebouwd van
suikerklontjes, wat nog niet zo eenvoudig was.
Spectaculair was het om zelf vuur in je handen te
nemen. Daar moest je echt wel lef voor hebben: en
wat bleek? De meiden durfden dat uiteindelijk net
wat meer dan de jongens. Maar (nogmaals): doe dit
niet thuis! Na de pauze was er een estafettespel
waarin ze de tien plagen moesten kiezen uit wel
twintig mogelijkheden en deze op volgorde leggen.
Als laatste spel werd een overwinningslied bedacht
en uitgevoerd, inclusief dansje. We kijken terug op
een hele leuke avond waarbij we ook kinderen
mochten verwelkomen die niet in de kerk of de op de
club komen. Op de vraag of we volgend jaar weer
meedoen was er maar één antwoord “JAAAAAAAA”.
Team 1 (Vera, Manon, Olivia, Silke, Maartje en Demi)
heeft 445 punten gehaald. Team 2 (Jesper, Luuc,
Thijs, Jaimi en Inge) heeft 450 punten gehaald.
Team 1 is landelijk op plaats 27 geëindigd en Team 2
op plaats 30 van de 369 teams, dus er is heel goed
gescoord!
Dank aan de vrijwilligers die deze avond mogelijk
hebben gemaakt!

Update vanuit commissie Jeugdwerk
Afgelopen week hebben we met de commissie
Jeugdwerk vergaderd. In de vergaderingen bespreken
we de dagelijkse zaken rondom het jeugdwerk en de
grote lijn van het jeugdwerk. Om jullie een idee te
geven waar we momenteel mee bezig zijn is deze
update. We zijn bezig om methodes te zoeken die
passen bij de leerlijn die vastgesteld is.
Daarnaast kijken we naar de plaats van het
jeugdwerk in de gemeente: deels zijn de activiteiten
apart, en deels willen we activiteiten inbedden in de
gemeente. De startzondag is daar een mooi
voorbeeld van. Ook qua diaconaal bewustzijn willen
we de jeugd laten groeien. Volgend jaar mei
organiseren we bijvoorbeeld een ‘Nacht zonder
dak’. Kinderen van groep 8 en jongeren kunnen dan
een nacht ervaren hoe het is om als dakloze in een
hutje van plastic of karton te overnachten.
Zij laten zich sponsoren om een nacht op die manier
door te brengen en de opbrengst is voor de bestrijding van armoede onder kinderen (via stichting Tear).
Dit zal een hele happening worden waar we de hele
gemeente bij willen betrekken.
Daarnaast zijn al bezig met fase drie van het werkplan
van onze jeugdwerker Jan-Peter. Fase drie start in
februari 2019 en volgens afspraak staat die fase in
het teken van overdragen, want het contract van JanPeter eindigt na 3 jaar (in februari 2020). Dat lijkt nog
ver weg, maar de tijd gaat snel. Dit gaat gevolgen
hebben voor de samenstelling van de commissie
Jeugdwerk, die willen we wat uitbreiden met
jongeren en we zien graag dat er vanuit elke activiteit
iemand aanhaakt bij het overleg. Het overdragen
wordt nog wel een uitdaging: momenteel weten we
al dat er 4 vacatures gaan komen aan het eind van
het seizoen en het ambt van Jeugdouderling is
momenteel ook nog vacant. Om dan ook nog over te
dragen vraagt wat van de gemeente, maar biedt ook
kansen! Daar gaan we ons de komende tijd over
buigen als commissie Jeugdwerk.
Verder bekijken we hoe we kunnen aanhaken bij Jong
Alphen (www.jongalphen.nl), een initiatief van vijf
kerken in Alphen a/d Rijn. En ondertussen tellen we
onze zegeningen, want er zijn mooie dingen te
melden: de jongerendienst was positief, de kring
geloofsopvoeding draait goed, de clubs draaien goed,
Sirkelslag kids was een succes, de Alpha 2.0 groep
draait goed enz. enz. Daarnaast is het ook mooi om te
zien dat we zo af en toe jongeren bereiken die niet
ingeschreven staan.
Wanneer er vragen zijn over het jeugdwerk kun je
terecht bij Jan-Peter:
jeugdwerker@pkn-zwammerdam.nl of 06-47018526
of schiet hem even aan rond de diensten/activiteiten.

30 november: Jongerenavond
Vrijdag 30 november is er een jongerenavond.
We gaan een avond gamen in ‘De Ontmoeting’.
Heb je een X-Box, Playstation of WII, breng hem mee.
We houden het bij gezellige spellen die christelijk
verantwoord zijn. Dus geen schietspellen o.i.d., maar
bijvoorbeeld Fifa, Mario, WII sports enz. Dus heb je
een gameapparaat en wat games, laat het even
weten in de jongeren app. Je mag, zoals altijd, ook
vrienden/vriendinnen meenemen. De avond die op
1 december gepland stond komt te vervallen.
Afwezigheid jeugdwerker
De eerste twee weken van december is Jan-Peter niet
beschikbaar (behalve voor dringende zaken).
Agenda jeugdwerk
- 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
- Vrijdag 30 november 2018
Jongerenavond 18:30-20:30/21:00 uur
- Zondag 2 december 2018
Catechese
Alle activiteiten vinden plaats in ‘De Ontmoeting’,
tenzij anders vermeld.
Wel en wee
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.
Kerkenraadsvergadering 2018/2019
Dag
Donderdag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

Datum
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

Genoemde data kunt u aanhouden voor het
eventueel stellen van vragen aan de kerkenraad.

Collecteopbrengsten
18 november

House of Hope
Kerk

€ 256,65
€ 174,80

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). Graag na overschrijving even een
telefoontje om een afspraak te maken over ophalen
dan wel brengen.
Betaalt u liever contant en haalt u de bonnen zelf op?
Maak dan eerst even telefonisch een afspraak.
Lenie Ooms tel. 613271.
Bij geen gehoor: 0646341251
Kerkdiensten Ipse de Bruggen
2 december Pastor E. Snaterse
m.m.v. Trudi Bos, fluit
9 december Pastor E. Snaterse
m.m.v. Hooge Burch Inclusiekoor
De oecumenische vieringen vinden plaats in zaal 1
van ‘de Haven’. De vieringen beginnen om 11.00 uur
tenzij anders aangegeven.
Hebt u iets te melden in de Zondagsgroet,
een bedankje of iets dergelijks? Dan kunt u
dit kwijt op: zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl tot
uiterlijk donderdag-avond 19.00 uur volgend op deze
nieuwsbrief
Wie zijn er jarig?

EREGALERIJ VAN DE IN JAREN GEVORDERDEN
28 november Dhr. A. Zeelenberg
Kortsteekterweg 32, 2407 AH Alphen a/d Rijn
26 november
27 november

30 november

Mw. G. C. Blom – Kind,
Vinkebuurt 51, 2471 XB
Mw. R. Hermans - Klüver,
Ds. B. Boltstraat 28, 2471 PK
Dhr. H. Verduijn,
Molenstraat 29, 2471 AA
Mw. M.S. Hofland - Verhoog,
Hellenbroeckstraat 8, 2471 AH
Mw. A. M. Schrama – Rijswijk
Steekterweg 25,
2407 BD Alphen a/d Rijn

BIJBELS ZOEK!
Er lagen in het voormalig Verenigingsgebouw altijd
een aantal Bijbels. Bij het ontruimen voor de
verbouwing zijn deze ergens opgeborgen.
Echter niemand weet waar!
Weet u het? Meld het dan even aan Henk Boer.

Orde van dienst voor zondag 25 november 2018 -10.00 uur
Laatste zondag van het kerkelijk jaar en het gedenken van de
overledenen Voorganger: ds. Anne Post
Met muzikale medewerking van:
• Combo: Liesbeth van Hemmen, Marjolein Post, Lisette de Roos,
Maartje Kaptein, Enneke Flinterman en Bert Raadgever
• Koperblazersensemble: Mathieu en Jochem van Wijngaarden,
Jasper & Annemarie van Vliet
• Organist: Marco Spits
- Lied voor de dienst Lied 837: 1 - 4 ‘Iedereen zoekt u, jong of oud’
- Mededelingen door de ouderling van dienst
- Intochtslied: Psalm 138:1
- Votum en Groet
- Psalm 138: 4
- Gebed
- Kinderen gaan naar Kindernevendienst
- Lezing 1 Jesaja 60: 1-2, 17-22 (HSV)
- Psalm 24: 1, 4 en 5
- Lezing 2 Openbaring van Johannes 7: 2-4, 9-17 (HSV)
- Hemelhoog 204: ‘Waardig is het Lam’
- Lezing: Evangelie naar Mattheüs 5: 1-12 (HSV)
- Verkondiging
- ‘Lied: Bron van niet te stuiten liefde’
Tekst: Dirk Jan Warnaar, op de melodie van Liedboek voor de Kerken: Gezang 273
- Kinderen en tieners komen terug in de dienst
- Op Toonhoogte 431: ‘Jezus is de goede Herder’

Dienst van gedenken
- Gedicht door Annemieke de Wit
- Noemen van de namen van de gemeenteleden die In het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden
- Stilte
- Opwekking 717: ‘Stil, mijn ziel wees stil’
- Dankgebed en voorbeden
- Collecten. Tijdens de collecten zingen we het lied van de maand: lied.861: ‘Hoe kan ik verder leven’
- Slotzang: Opwekking 71 ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
- Zegen
- Lied 415:3: ‘Amen, amen, amen!’

