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Er was een bruiloft in Kana, de wijn was opgeraakt
Maar Jezus heeft van water nieuwe wijn gemaakt
De lekkerste die er ooit was geweest. Vrolijk riep de leider, de leider van het feest:
U hebt het beste voor het laatst bewaard, U maakte wijn van water
Wat een festijn wordt dat later als we bij U zijn
U hebt het beste voor het laatst bewaard
Er komt een bruiloft met Jezus, daar zien wij al naar uit
Dan is Hij zelf de bruidegom, dan zijn wij de bruid
Wie dorst heeft mag komen zegt de Geest
En er komt geen einde, geen einde aan het feest
U hebt het beste voor het laatst bewaard
Weer beginnen we deze Zondagsgroet met een kinderlied van Elly en Rikkert, we kunnen het niet laten.
Zoals u eerder hebt kunnen lezen, bevinden we ons kerkelijk gezien in de Epifanietijd. De tijd waarin Jezus zich
‘openbaarde’ aan deze wereld. Vandaag mogen we lezen over zijn eerste wonderteken op onze aarde tijdens de
bruiloft te Kana. Ook in de andere lezing, Jesaja 62:1-5, lezen we over een ‘bruiloft’. In beide lezingen vormt
‘de bruiloft’ een beeldspraak voor Gods nooit aflatende goedheid en liefde. Beide lezingen ademen een nieuwe
toekomst voor de mensheid. Een toekomst die bewaarheid zal worden als wij eens vereend zullen zijn met Hem!
Er is geen grens aan de liefde van Jezus. Zijn gunstbewijzen houden nooit op.
Zij zijn nieuw elke morgen, nieuw elke morgen. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God. Groot is uw trouw, o Heer.
Wij vieren met elkaar…
Zondag 20 januari 2019 - 10.00 uur

Zondag 27 januari 2019 - 10.00 uur Kerk- en Schooldienst

‘Geloof in wonderen maar reken er niet op’

Thema: 'Huis van God'
m.m.v. leerkrachten, kinderen, gebedsgroep en gelegenheidscombo

Voorganger: Ds. A. Mak (Haarlem)
Dienstdoende ambtsdragers:
Patricia Grootendorst
Kees Paul
Arie Jan de Bruin
Caroline Groeneveld
Organist: Warno Ruting
Kindernevendienst Groep 1: José Habben Jansen
Groep 2: Maaike van der Hulst
Tienernevendienst: Maartje en Froukje
Oppasdienst:Liesbeth en Inge van Hemmen
1e collecte: Oecumene (PKN)
2e collecte: Zending: Hans en Gerline Beukers
(Papoea-Nieuw-Guinea)

Voorganger: Ds. Anne Post en Jan-Peter Molenaar (jeugdwerker)
Dienstdoende ambtsdragers:
Edwin Boer
Will Griffioen
Gerda Blanken
Lisette de Roos
Muzikale medewerking: gelegenheidscombo
GEEN Kindernevendienst
Oppasdienst: Femke Verburg en Sofie Burggraaf
1e collecte: Door school te bepalen
2e collecte: Kerk
Koster: Piet Jansen
Koffiedrinken na de dienst!

Koster: Hans Groeneveld
Koffiedrinken na de dienst!

Wijzigingen onder voorbehoud

De bloemen gaan vandaag als groet en blijk van meeleven naar
mw. M. van der Hee – Hoogendoorn, Buitendorpstraat 9F en
mw. G. van Asselt – van Leeuwen, Molenstraat 17.

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 2019’ 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
Vandaag zingen we voor de dienst: ‘Geef mij kracht’. Lied 13 uit ‘Wie zingt er mee?’.
Een lied waarover eigenlijk niet meer te vertellen is dan dat het afkomstig is uit de oude
bundel van Youth for Christ (nr. 27). In de nieuwe YfCbundel, voor met name jongeren, komt
het niet meer voor. De namen van tekst en muziekschrijver en de verdere herkomst van het lied moeten
we u dan ook schuldig blijven. Weet u het?
2e collecte 20 januari: Familie Beukers

De zending heeft dit jaar als jaardoel de familie
Beukers gekozen om geldelijk te steunen.
Hans en Gerline Beukers zijn door Wycliffe
Bijbelvertalers uitgezonden naar Papoea-NieuwGuinea om de verliesgevende voedselproductie
rondom het dorp Ukarumpa in Papoea-Nieuw-Guinea
professioneel op te zetten en het Woord van onze
Heer onder de lokale bevolking te verspreiden.
In één van de volgende Zondagsgroeten zullen zij zich
wat uitgebreider aan u voorstellen.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
Extra ‘collecte’ in de Kerk- en Schooldienst op
zondag 27 januari a.s
Overeenkomstig de actie van PostNL/Jarige Job,
‘Ieder kind verdient een verjaardag’, worden de
kinderen opgeroepen om ten behoeve van
kwetsbare, in armoede levende kinderen cadeautjes
die over zijn van Sint of Kerst in te pakken en te
doneren. Hiervoor zal in de kerk de ‘blikvanger’
worden neergezet, waar de cadeautjes in gedaan
kunnen worden. De bedoeling is de cadeautjes via de
Voedselbank ter beschikking te stellen. Dit zal door
de school met de Voedselbank worden afgestemd.
Het doel van de ‘geldelijke’ collecte was bij het
samenstellen van deze Zondagsgroet nog niet
bekend.

Het is de bedoeling dat Jan Hooftman,
na zijn hersenbloeding, deze week
opnieuw wordt overgebracht van het
ziekenhuis naar een revalidatiecentrum om iets mobiel te worden.
Daarna zal bekeken moeten worden of hij weer in
staat is om naar huis te gaan. Hij is erg in de war en
daarmee nemen de zorgen ook bij zijn vrouw Antje
toe.
Een groot verdriet voor Gerald van Asselt en
Henrieke van der Hee nu ze na de bevalling definitief
afscheid moesten nemen van de kleine Lieke.
Zo klein en toch helemaal compleet. De vraag naar
het grote waarom? Daar hebben we geen antwoord
op. We bidden om troost en hoop voor hen en allen
die om hen heen staan en denken daarbij in het
bijzonder ook aan onze zusters Van Asselt en Van der
Hee, die afscheid moesten nemen van hun
achterkleindochter.
Pieter Klüver, die in oktober jl. een maagoperatie
heeft ondergaan wordt geconfronteerd met complicaties. Na een aantal onderzoeken, die eind januari
worden afgerond, zal naar alle waarschijnlijkheid
opnieuw een operatie plaatsvinden.
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.
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

Wie zijn er jarig?
23 januari Mw. M. Eijkelboom,
Dammekant 3, 2411 CA Bodegraven
Dhr. P. J. A. Klüver,
Dr. Schreuderstraat 18, 2471 PS
24 januari Dhr. J. M. Post
Kamerlingh Onnesstraat 28,
2231 MJ Rijnsburg
Floor van der Wel,
Ziendeweg 1, 2471 PZ
Dirk van Hemmen,
Brugstraat 21, 2471 AS
26 januari: Mw. A. M. Wijkmans – van Tintelen.
Brugstraat 18, 2471 AT
27 januari: Dhr. E. Blom.
Vinkebuurt 116, 2471 XD
Staat u niet in de lijst, of verkeerd vermeld?
Meldt het dan even via:
zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
of via telnr. 613864/06-28982952.
Agenda jeugdwerk
- Zondag 20 januari 2019
Tienernevendienst
- Woensdag 16 januari 2019
Jongensclub ’t Anker 19.15-20.30 uur
- Maandag 21 januari 2019
Meisjesclub de Burchzwaantjes 19.15-20.30 uur
- Woensdag 23 januari 2019
Jongensclub ’t Anker 19.15-20.30 uur
- Zondag 27 januari 2019
Kerk en schooldienst (Kerk)
- Woensdag 30 januari 2019
Jongensclub ’t Anker 19.15-20.30 uur
- Zaterdag 2 februari 2019
Jongerenavond 18.30 – 21.00 uur
- Zondag 3 februari 2019
Catechese
De activiteiten vinden plaats in ‘de Ontmoeting’ tenzij
anders vermeld
Jeugd- en jongerenwerker
Jan-Peter Molenaar
Tel: 06-47018526
Mail: jp@chillandtalk.nl
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.
Ons geloof wankelt wel eens,
maar Gods trouw nooit.

Kerkenraadsvergadering 2018/2019
Dag
Datum
Aanvang
Woensdag
20-3-2019
20.00 uur
Dinsdag
14-5-2019
20.00 uur
Donderdag
4-7-2019
20.00 uur
Dinsdag
27-8-2019
20.00 uur
Woensdag
25-9-2019
20.00 uur
26-11-2019
Dinsdag
20.00 uur
U kunt deze data aanhouden voor het eventueel
stellen van vragen aan de kerkenraad.
Collecteopbrengsten
13 januari
Diaconie
Kerk

€ 271,85
€ 194,10

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 met:
Lenie Ooms tel. 613271.
Bij geen gehoor: 0646341251
Kerkdiensten Ipse de Bruggen
27 januari
Pastor E. Snaterse
3 februari
Ds. M. Lok-Maarleveld
m.m.v. Zanggroep Hooge Burch
De oecumenische vieringen vinden plaats in zaal 1
van ‘de Haven’. De vieringen beginnen om 11.00 uur
tenzij anders aangegeven.

God en mens, die gaf
aan het kruis uw leven,
roep ons uit het graf,
dat wij met U leven.
Laat ter bruiloft komen,
door U aangenomen,
al uw vromen.
Water werd tot wijn
waar Gij hebt gesproken.
Laat geschonken zijn,
met het brood gebroken,
méér dan wijn: uw wezen,
brood dat ons van vrezen
doet genezen.
Lied 379:3 en 4

Orde van dienst voor zondag 20 januari 2019 – 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. Mak (Haarlem)
Organist: Warno Ruting
-

Inleidend orgelspel

-

Voor de dienst lied 13: 'Geef mij kracht' uit eigen bundel 'Wie zingt er mee?'

-

Mededelingen en welkom door de ouderling van dienst.

-

Intochtslied: Psalm 96: 1, 6 en 7

-

Aanvangswoord en groet

-

Gebed

-

Zingen: Lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’

-

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-

Inleiding en gebed bij de opening van de Schrift

-

Lezen: Jesaja 62: 1-5
Johannes 2: 1-11

-

Zingen: Lied 791 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

-

Preek over: ‘Geloof in wonderen maar reken er niet op’

-

Zingen: Lied 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’

-

De kinderen komen terug.

-

Zingen 'De koning richt een feestmaal aan’ uit: Alles wordt nieuw IV, 9, vers 1 en 2.

-

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

-

Collecten voor Oecumene en Zending.
Tijdens het collecteren zingen we het lied van de maand: 1008 (‘Rechter in het licht verheven’)

-

Zingen: Lied 858 ‘Vernieuw in ons, o God’

-

Zegen met als antwoord:
Lied 415:3 ‘Amen, amen, amen’

