Zondagsgroet
3e jaargang, nr. 46
9 december 2018
Een nieuw begin
Bereidt de weg van de Heer, effent de baan in Jezus' naam.
Hij zal de poorten van uw hart binnengaan. Hosanna, wij volgen de Heer.
En Jezus komt weer terug, wij zullen Hem zien in al zijn pracht,
vol glorie en macht, maar wij ervaren nu reeds zijn koningschap.
Hosanna, wij dienen de Heer.
Zijn rijk breekt krachtig baan. De schepping wordt vrij onder zijn heerschappij.
Eens buigt zich elke knie en juicht elke tong: Hosanna, want Jezus is Heer.
Wij zullen heel de aarde vullen met lof. Jezus is Heer, aan Hem alle eer.
Wij willen Hem alleen, geen ander als Heer.
Hosanna, wij volgen de Heer.
Opwekking 293: ‘Prepare the way of the Lord’: Dominique Reichel/Joke Goldschmeding

Advent is een tijd van verwachten. We verwachten (gedenken) de komst van God als mens op aarde in de
geboorte van onze Heer Jezus Christus. Tevens is het de tijd dat we uitzien naar zijn wederkomst. Verwachten en
verlangen naar een betere tijd. Een tijd zonder zonden rouw of tranen. We lezen het in de visioenen van Jesaja.
Alle volken zullen samenstromen op de berg van de Heer. God zal rechtspreken tussen de volken. Zwaarden
worden omgesmeed tot ploegijzers, speren tot snoeimessen. Geen mens zal meer weten wat oorlog is.
Geen rouw meer en geen tranen… God zal het laatste woord, het oordeel, hebben.
In de tweede (evangelielezing), tevens het thema vandaag van de kindernevendienst, wordt door Lucas naar de
verschijningen van Jesaja verwezen. We maken ons op voor het kerstfeest. Het nieuwe begin is nog maar
gedeeltelijk een feit. Maar door alles wat er gebeurde ruim 2000 jaar geleden, rond het feest dat we later dit jaar
mogen vieren, hebben we echter de volle verzekering gekregen dat het nieuwe begin eens realiteit zal worden.
Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem, nooit meer rouw of tranen. Dat we dat mogen
geloven!
De eredienst
Zondag 9 december 2018 - 10.00 uur
2e zondag van de Advent: Zondag Populus Sion
Voorganger: Ds. Anne Post
Dienstdoende ambtsdragers:
Kees Verhoog
Kees Paul
Sietske van Mullem
Lisette de Roos
Organist: Nelie van der Vlist
Kindernevendienst Groep 1: Mathide Raadgever
Groep 2: Annemarie van Vliet
Oppasdienst: José Habben Jansen en Maartje Eijkelboom
1e collecte: Kerk
2e collecte: Huisvesting gemeente
Koster: Piet Jansen

Zondag 16 december 2018 - 10.00 uur
3e zondag van de Advent: Zondag Gaudete*
Voorganger: Ds. H. van Veen (Bodegraven)
Dienstdoende ambtsdragers:
Henk Boer
Annemieke de Wit
Agaath van Egmond
Gerda Blanken
Organist: Marco Spits
Kindernevendienst Groep 1: José Habben Jansen
Groep 2: Marlize Eijkelboom
Tienernevendienst: Jan en Sari
Oppasdienst: Sari Burggraaaf en Vera Grootendorst
1e collecte: Kerk
2e collecte: Exploitatie 'De ontmoeting'
Koster: Marco Franken

* Volk van Sion, ziet! De heer zal k omen om alle naties te redden:
en de Heer zal u de heerlijk heid van zijn stem laten horen,
tot vreugde uwer harten.

* Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!
Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bek end worde, want de Heer is nabij.
Weest om niets bek ommerd, maar laat al uw verlangens aan God k ennen door het gebed.

Wijzigingen onder voorbehoud

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar
Peter en Corrie van der Heiden, Akerboomseweg 12b

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:
Majesteit, groot is Zijn Majesteit mogen we vandaag zingen als lied voor de dienst. We vinden het in
ons ‘groene boekje’ als nr. 76, maar ook in o.a. Opwekking (181) en nog een vijftal andere liedbundels.
Het is de door Joke Goldschmeding vertaalde tekst van het door Jack Williams Hayford (*1934)
geschreven lied ‘Majesty’.
In de vroege periode van Opwekking vertaalde Goldschmeding meerdere liederen voor deze bundel.
Hayford, een Amerikaanse schrijver en voorganger in de pinksterbeweging schreef het lied in 1978.
Met meer dan 600 hymnes en bewerking is hij zeker een zeer productief schrijver te noemen. Tevens is hij
emeritus kanselier (administratief adjunct van de Rector) van The King's University (voorheen The King's College
and Seminary) in Texas. Een direct Bijbels verband is er niet voor het lied. Het lied is uitermate geschikt om te
zingen als lofprijzings- en aanbiddingslied op Hemelvaart.
Adventsproject Kindernevendienst
Een nieuw begin
Johannes, krijgt een
bijzondere boodschap te
verkondigen: God zal
redding brengen. Johannes
vertelt erover bij de rivier
de Jordaan. Hij zegt tegen
alle mensen: ‘Kom hier
maar naartoe. Laat achter
je wat verkeerd was en
begin opnieuw!’ God
maakt een nieuw begin
met mensen, hij zal ze
redden.

Vrijdag 21 december organiseren de
Belangenvereniging Zwammerdam en de
Protestantse gemeente te Zwammerdam een wensavond. Om 19.30 uur is iedereen van harte welkom
op het Kerkplein om een wens in de kerstboom te
hangen. De kerk zorgt voor chocomelk en glühwein
en wij hopen op heel veel mensen met wensen die
avond.

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
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.

Ik vermag alle dingen in Hem
die mij kracht geeft
naar Filippenzen 4:13

Wie zijn er jarig?

EREGALERIJ VAN DE IN JAREN GEVORDERDEN
13 december Mw. C.A. Habben Jansen – Baelde,
Wilhelminastraat 33p, 2411 CW Bodegraven
12 december

13 december
16 december

Mw. M. Hoogendoorn - de Wit,
Steekterweg 64,
2407 BG Alphen a/d Rijn
Mw. A. A. Hendriks – van Rijn,
Ds. B. Boltstraat 3, 2471 PL
Mw. A. Eijkelboom – Blom,
Brugstraat 14, 2471 AT
Mw. D. H. M. Knulst – Groos
Vinkebuurt 122b, 2471 XD

Kerkdiensten Ipse de Bruggen
16 december Pastor M. Onderwater
23 december Pastor E. Snaterse
De oecumenische vieringen vinden plaats in zaal 1
van ‘de Haven’. De vieringen beginnen om 11.00 uur
tenzij anders aangegeven.
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

Staat u niet in de lijst, of verkeerd vermeld?
Meldt het dan even via:
zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
of via telnr. 613864/06-28982952.

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

Kerstviering voor ouderen
Vorige week zijn de uitnodigingen voor
de kerstviering voor ouderen op
woensdag 19 december bezorgd.
Hebt u zo'n uitnodiging gehad en zou u graag een
leeftijdgenoot uit het dorp mee willen nemen als
introducé? Van harte welkom! Wel graag even
opgeven!
Vriendelijke groet van de diaconie.

Hersenziekte-SCA1
Op 3 december is de voortgang van het SCA1 onderzoek
besproken door de onderzoekers van het LUMC, Henk
Engel namens de SCA1 Giving Circle en
de Hersenstichting. Voordat het onderzoek 2 jaar
geleden van start ging zijn er verschillende doelen
gesteld. Deze zogenaamde mijlpalen zijn allemaal
gehaald, wat betekent dat het onderzoek geheel
volgens plan verloopt!

Jeugd- en jongerenwerker
Jan-Peter Molenaar
Tel: 06-47018526
Mail: jp@chillandtalk.nl
Afwezigheid jeugdwerker
De eerste twee weken van december is Jan-Peter niet
beschikbaar (behalve voor dringende zaken).
Agenda jeugdwerk
- Maandag 10 december 2018
Meisjesclub De Burchzwaantjes 19.15-20.30
- Woensdag 12 december 2018
Jongensclub ’t Anker GAAT NIET DOOR!
- Zondag 16 december 2018
Tienernevendienst
- Zondag 23 december 2018
Cathechese
Alle activiteiten vinden plaats in ‘De Ontmoeting’,
tenzij anders vermeld.
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 donderdagavond 19.00 uur
volgend op deze nieuwsbrief

Naar aanleiding van deze resultaten is tevens een plan
voor het derde onderzoeksjaar geschreven. Dit plan is
door externe experts en door de wetenschappelijke
adviesraad van de Hersenstichting als zeer goed
beoordeeld. De ideeën die er zijn zullen in het komende
jaar nog verder worden uitgewerkt.

Foto: Ronald Buijsen, Willeke van Roon-Mom, Dirk-Jan
Saaltink (Hersenstichting), Henriëtte Hindriks
(Hersenstichting) en Henk Engel.

Vreemd,
dat het zo spannend is als de voetbalwedstrijd in de verlenging gaat, maar
hoe we zuchtend op ons horloge kijken
als de kerkdienst langer duurt dan
anders.

Bij dezen willen wij eenieder bedanken voor het
meeleven, in gebed, een
kaartje, een telefoongesprekje of bezoekje,
nadat ik was getroffen door een hartinfarct,
inmiddels gaat het weer heel goed met mij.
Maar bovenal danken wij God voor de genezing hij
heeft gegeven.
Met vriendelijke groet Piet en Hannie Jansen
Omdat we geen vast nr. meer hebben is ons
Tel nr: 0645239591 Piet of 0653288478 Hannie.
Wij werden erg verrast door de grote hoeveelheid
felicitaties, in welke vorm dan ook, die wij mochten
ontvangen bij ons 50 jarig huwelijk en willen daarom
iedereen hiervoor bedanken, het is een mooie
herinnering.
Piet en Trudie van Greuningen-Mak.

Zwammerdam (en omstreken) zingt!
Vanavond om 19.30 uur is het weer tijd
voor de tweemaandelijkse samenzang.
Het thema vanavond is:
‘Uw koninkrijk kome’
We zingen liederen die op wat voor manier dan ook
met het koninkrijk van God te maken hebben.
Het is Adventstijd, een tijd van verwachten. We
verwachten de geboorte en de komst van de Here
Jezus. We verwachten in deze tijd tevens zijn
wederkomst. Naast algemene liederen die over het
koninkrijk van God gaan zullen we tevens aandacht
aan de Adventstijd, zijn komst en wederkomst,
besteden. Gedurende een uurtje willen wij de Heer
prijzen en zijn Naam groot maken. Na de samenzang
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie of thee.
U bent allen van hartelijk welkom!

Local Care bericht
Goed nieuws over de Zorgboerderij !
Na het concert van 10 november
jl. ter gelegenheid van het 10-jarig
jubileum van Stichting Local Care,
bleek de collecte voor de
Zorgboerderij het prachtige
bedrag van € 1650,- te hebben opgebracht.
Een meelevende sponsor verdubbelde dit bedrag ter
plekke zodat we € 3300,- konden bijschrijven op de
rekening van de te starten Zorgboerderij.
Tijdens het concert heeft Pastor Viktor
bekendgemaakt dat er gewerkt wordt aan het
oprichten van een plaatselijke stichting die de
belangen en de voortgang van de Zorgboerderij op
zich neemt. Het gaat hier niet om dagopvang maar
om een vast verblijf voor een aantal kinderen en
volwassenen die speciale zorg nodig hebben.
Op de site www.stichtinglocalcare.nl kunt u de
voortgang volgen.
Wij willen ieder bedanken die aanwezig waren bij het
concert en/of voor het doneren van bijdragen voor
dit project dat als naam Dim Dirk Janna,
"Huis van Dirk Jan" zal gaan dragen.
Een nieuw begin
Het goddelijk licht doorbreekt
de donkerheid van het bestaan
in de geboorte van een kind,
dat door zijn kwetsbaarheid bemind,
zijn aardse kracht op liefde kroont
en hemelse macht in zwakheid toont.
Met ongedachte kansen
maakt Hijvoor een nieuwe toekomst ruim baan!
Annigje de Jong - Idzenga

Concert en samenzang met MarDja
Projektkoor "Anthem"

Op zondagavond 23 december zal er door "Anthem"
een muzikale avond in de Dorpskerk worden
verzorgd. Het koor, dat onder leiding staat van Wim
Brands, zal Christmas Carols zingen en ook zal er
ruimte zijn voor samenzang. De avond begint om
18.30 uur en is vrij toegankelijk. Wel zal er een
collecte worden gehouden voor Stichting Local Care.
U bent van harte uitgenodigd!
Collecteopbrengsten
25 november
2 december

Kerk
€ 245,20
Onderhoud gebouwen
€ 157,40
Kerstpakkettenactie PDA € 280,25
Kerk
€ 191,45

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

Orde van dienst voor zondag 9 december 2018 – 10.00 uur
Voorganger: ds. Anne Post
Organist: Nelie van der Vlist
Met medewerking van het combo
- Inleidend orgelspel
- Lied voor de dienst: Groene Boekje 76 (Opwekking 181) ‘Majesteit’ 2x (met combo)
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Anke steekt de tweede Adventskaars aan en zegt het kaarsenversje op
- Intochtslied: Psalm 80: 1
- Stil gebed, Votum en Groet
- Zingen: Psalm 80: 7
- Gebed
- Zingen: Hemelhoog 153/Opwekking 780: ‘Verwachten’ (met combo)
- Gebed
- Aandacht voor het Adventsproject
- Kinderen gaan naar de nevendienst
- 1e schriftlezing Jesaja 2:2-5
- Zingen Lied 447: ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’
- 2e schriftlezing: Lucas 3:1-6
- Verkondiging
- Zingen: Hemelhoog 140: ‘In het licht’ ( met combo)
- Kinderen komen uit de kindernevendienst
- Zingem projectlied ‘Geloof met me mee’
- Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
- Collecten: Tijdens de collecten lied van de maand: Lied 443: ‘De engel Gabriël komt aangesneld’
- Zegen
- Antwoord zegen: lied 416: 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

