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In de kerk
We mogen samenkomen in Gods huis. Iedere zondag zijn we daar welkom
Laten we dit ervaren als een rijkdom. Als het goed is voelen we ons daar thuis.
Het is een voorrecht dit te mogen beleven, God in alle vrijheid te kunnen prijzen
En om Hem alle eer en lof te bewijzen, dankbaar te zijn dat het ons is gegeven.
Dat we mogen zingen tot Zijn eer, in bidden en danken tot Hem gaan.
Voor Gods woorden open staan Bij iedere kerkdienst, steeds weer.
Dat we allen Gods woord mogen horen, want op Zijn woord kunnen we bouwen
En ons leven aan Hem toe vertrouwen Hij blijft bij ons en heeft ons uitverkoren.
Fedde Nicolai

Vandaag vieren we met elkaar de jaarlijkse Kerk- en Schooldienst. Samen met leerkrachten en kinderen van de
Basisschool Oranje Nassau, is een fijne actieve en interactieve dienst voorbereid met als thema:
‘Het huis van God’
Een afwisselende dienst, met liederen die vooral de kinderen maar denk ik ook u zullen aanspreken.
We mogen met elkaar zingen: ‘Ik zal opgaan naar Gods huis’. Hem loven en eren en zijn Naam grootmaken op een
kindereigen wijze! Goede zondag!
Wij vieren met elkaar…
Zondag 27 januari 2019 - 10.00 uur Kerk- en Schooldienst
Thema: ' Het huis van God'
m.m.v. leerkrachten, kinderen, gebedsgroep
en een gelegenheidscombo

Voorgangers: Ds. Anne Post en Jan-Peter Molenaar (jeugdwerker)
Dienstdoende ambtsdragers:
Edwin Boer
Will Griffioen
Gerda Blanken
Lisette de Roos
Piano: Liesbeth van Hemmen
Muzikale medewerking: gelegenheidscombo
GEEN Kindernevendienst
Oppasdienst: Femke Verburg en Sofie Burggraaf
Collecte: Stichting Tsjernobyl Kinderen Alphen a/d Rijn
Koster: Piet Jansen
Koffiedrinken na de dienst!

Zondag 3 februari 2019 - 10.00 uur
Viering van de Vreugdemaaltijd van de Heer

Voorganger: ds. A. P. Tack (Bodegraven)
Dienstdoende ambtsdragers:
Kees Verhoog
Marianne Verburg
Patricia Grootendorst
De diakenen
Organist: Jaap Snel
Kindernevendienst Groep 1: Annemarie van Vliet
Groep 2: Anja Ruven
Catechese: 12- 15 jaar, Kick en Teunie
15+, Liesbeth en Jan-Willem
1e collecte: Diaconale avondmaalscollecte
2e collecte: Onderhoud gebouwen
Koster:
Koffiedrinken na de dienst!
Wijzigingen onder voorbehoud

De bloemen gaan deze zondag, als groet en blijk van medeleven, naar
de familie Blanken in de C. Sluijterstraat 5 en Mw. T. (Teunie) Boer – Niesing,
Molenstraat 19.
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!
Ik wil zingen van de naam van Jezus. Ik wil zingen van zijn machtige naam.
Er is vreugde in de naam van Jezus. Er is vreugde in zijn machtige naam.
Er is vrede in de naam van Jezus. Er is vrede in zijn machtige naam.
Er is kracht (o, ja) in de naam van Jezus. Er is kracht in zijn machtige naam.
Er is redding in de naam van Jezus. Er is redding in zijn machtige naam.
In verband met het speciale karakter van de dienst van vandaag is er geen lied voor de dienst.
Collecte van vandaag:

De Stichting Tsjernobyl
Kinderen Alphen aan den Rijn
biedt 'om het jaar' een thuis
voor kinderen (7-10 jaar) uit
de door de Tjsernobylramp
(1986) getroffen gebieden in
Wit-Rusland.
Dit 'thuis' is voor een periode van 8 aaneengesloten
weken bij een gastgezin in de Alphen aan den Rijn en
omstreken.
Het verblijf in een totaal andere omgeving heeft een
positief effect op de gezondheid van het kind.
Gedurende deze 8 weken volgen de kinderen een
normaal schoolprogramma o.l.v. een eigen
Wit-Russische juf en worden tal van culturele en
sportieve activiteiten georganiseerd zoals excursies,
zwemmen, spelletjesochtend etc.
Daarnaast vindt een medische controle plaats zoals
gebits- en oogcontrole.
Door contacten met de gebieden te proberen te
onderhouden, streeft de Stichting ernaar om een
langdurige maatschappelijke uitwisseling op te
bouwen.
Financieel wordt de Stichting ondersteund door
giften van particulieren, kerkgenootschappen,
bedrijven en stichtingen.
In februari 2020 hoopt de stichting, voor de elfde
keer, weer een groep van 25 kinderen, juf en tolk de
tijd van hun leven te geven in Alphen aan den Rijn.
De voorbereidingen hiervoor vergen veel tijd,
bemensing en geld. De voorbereidingen voor dit
project zijn daarom dan ook al in volle gang.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen!
Naast deze ‘geldelijke’ collecte wordt er ook een
fysieke collecte gehouden.
Aan de kinderen wordt gevraagd de cadeautjes die zij
overhebben van Sint of Kerst en waar zij toch niets

mee doen in te pakken en te deponeren in de
‘blikvanger’ in de kerk.
Nederland telt zo’n 61.000
kinderen die hun verjaardag niet
kunnen vieren, omdat er thuis geen
geld voor is. Onder het motto:
‘Ieder kind verdient een verjaardag’
wil Stichting Jarige Job deze
kinderen helpen door deze
kwetsbare, in armoede levende kinderen, net als
ieder ander kind, toch een verjaardagscadeau te
geven. Doen jullie allemaal mee!?
Van de Kerkrentmeesters,

Deze week zijn de bekende enveloppen voor de Aktie
Kerkbalans weer bij u bezorgd. Begin volgende week
zullen zij weer bij u worden opgehaald.
Wij willen deze actie toch nog even extra onder uw
aandacht brengen.
Het begrote tekort voor het jaar 2019 bedraagt circa

€ 30.000,Alle uitgaven zijn "pastorale " uitgaven.
Dat wil zeggen dat dit tekort niet te maken heeft met
de uitbreiding en exploitatie van ‘de Ontmoeting’ en
dat de kosten voor het onderhoud van ons
kerkgebouw bijna voor 100 % gesubsidieerd wordt.
Het ledenaantal zien wij jammer genoeg door
vergrijzing alleen maar teruglopen, waarbij dan de
pastorale zorg voor oud maar ook jong alleen maar
belangrijker wordt.
Vandaar de oproep om het formulier bewust in te
vullen en naar vermogen te geven.
Alvast onze dank!
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.

We zijn geschrokken van de
zorgwekkende berichten rondom de
gezondheid van Frank Rijlaarsdam
(J. C. Hoogendoornlaan 32).
Vanwege klachten bij het slikken was een bezoek aan
het ziekenhuis noodzakelijk. Daar bleek dat zijn
slokdarm was aangetast met tumoren en er ook
uitzaaiingen zijn aangetroffen op zijn lever.
Afgelopen donderdag is een behandelplan
besproken. Hij zal komende week beginnen met
bestralingen om het eten weer mogelijk te maken.
We willen als gemeente biddend om Frank en Els, die
in hun leven al zoveel verdriet moesten ervaren,
heen staan.
Adri van Greuningen (Dr. Schreuderstraat 64) wordt
volgende week woensdag opgenomen in het Alrijne
Ziekenhuis in Leiden. Ze krijgt dan een nieuwe
schouder. Als alles goed gaat mag ze de volgende dag
weer naar huis. Het herstel zal 3 tot 6 maanden gaan
duren.
Er zijn zorgen om de gezondheid van Dinie Blom,
(Vinkebuurt 51). Er zijn onderzoeken gaande waarvan
nog niet alle uitslagen bekend zijn.
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.
Agenda jeugdwerk
- Zondag 27 januari 2019
Kerk en schooldienst (Kerk)
- Woensdag 30 januari 2019
Jongensclub ’t Anker 19.15-20.30 uur
- Vrijdag 1 februari 2019
Jongerenavond 18.30 – 21.00 uur Sirkelslag Young
- Zondag 3 februari 2019
Catechese
- Maandag 4 februari 2019
Meisjesclub de Burchzwaantjes 19.15-20.30 uur
- Woensdag 6 februari 2019
Jongensclub ’t Anker 19.15-20.30 uur
De activiteiten vinden plaats in ‘de Ontmoeting’ tenzij
anders vermeld.
Jeugd- en jongerenwerker
Jan-Peter Molenaar
Tel: 06-47018526
Mail: jp@chillandtalk.nl

In Gods winkel ligt alles op de
onderste plank, je moet knielen om het
te krijgen.

1 februari Sirkelslag Young

Op vrijdagavond 1 februari doen we met de jongeren
(12+) tijdens de jongerenavond mee met Sirkelslag
Young.
Sirkelslag Young is een spel wat we spelen tegen zo’n
500 jongerengroepen in heel Nederland. Ook lokaal
strijden we tegen jongerengroepen rond Alphen aan
den Rijn. We staan via een app-groep met omliggende kerken in verbinding en zo wordt er aan het eind
van de avond door Jong Alphen een lokale winnaar
uitgeroepen. Het thema dit jaar is: ‘Een nieuw begin’.
Het verhaal gaat over Jozef. Soms maak je keuzes
waar je achteraf spijt van hebt, loopt je leventje niet
zoals je zou willen, misschien zit je zelfs wel in de put
en weet je niet hoe je eruit moet komen.
Je kunt altijd opnieuw beginnen, net als Jozef in de
Bijbel.” Het belooft weer een te gekke avond te
worden. Het spel start om 19:30 uur precies met een
livestream. We eten met de jongeren om 18:30 uur.
De avond is in ‘de Ontmoeting’.
Geef even door als je komt i.v.m. het eten (aanmelden kan via Jan-Peter of via de jongerenappgroep).
Wie van de jongeren helpt met klaarzetten van de
ruimte en eten maken?
Groetjes,
Jan-Peter
06-47018526
Voor Sirkelslag Young wordt ook landelijk
gecollecteerd. Deze collecte staat gepland voor
27 januari. Omdat wij dan de Kerk- en Schooldienst
hebben met een speciale collecte en er in de weken
erna voor andere af te dragen doelen gecollecteerd
wordt, is deze collecte in onze gemeente verschoven
naar 27 februari a.s.
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?

Dit huis van God

1 februari Mevr. C. van Wijngaarden - Staring
Buitendorpstraat 30, 2471 AX
27 januari:
28 januari

30 januari:

2 februari

Dhr. E. Blom.
Vinkebuurt 116, 2471 XD
Dhr. K. R. Kroon, Afrikalaan 103,
2408 HS Alphen a/d/ Rijn
Mw. C. L. H Kempenaar – Ligthert
Hof van Spreij 7, 2471 BB
Dhr. D. J. Lok, Dammekant 125,
2411 CC Bodegraven
Dhr. L. van Leeuwen, Bergmolen 13,
2406 KV Alphen a/d Rijn
Mw. M. H. F. Kastelijn,
Dr. Schreuderstraat 40, 2471 PT
Mw. N. Klüver,
Dr. Schreuderstraat 16, 2471 PS

In de vorige Zondagsgroet was bij Floor van de Wel en
Dirk van Hemmen de datum weggevallen.
Zij waren op 25 januari jarig.
Staat u niet in de lijst, of verkeerd vermeld?
Meldt het dan even via:
zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
of via telnr. 613864/06-28982952.
Collecteopbrengsten
20 januari
Zending
€ 216,05
Oecumene (PKN) € 197,30
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 van de bonnen.
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
3 februari Ds. M. Lok-Maarleveld
m.m.v. Zanggroep Hooge Burch
10 februari Pastor E. Snaterse
De oecumenische vieringen vinden plaats in zaal 1
van ‘de Haven’. De vieringen beginnen om 11.00 uur
tenzij anders aangegeven.

In dit huis van God ben je welkom
wie je ook bent vrouw of man of kind
want God houdt van ieder mens.
In dit huis van God ben je welkom
met al je vragen op zoek naar een antwoord
samen met al die andere mensen
die vol vragen zitten.
In dit huis van God ben je welkom
met al je vreugde om de Heer te prijzen
voor al zijn goedheid in je leven.
In dit huis van God ben je welkom
met al je verdriet met al je pijn;
God mag het horen jouw klacht,
God mag het zien jouw bitterheid.
In dit huis van God ben je welkom
met een open hart
om Gods hartelijkheid te ontvangen:
zijn liefde en warmte voor jou en ieder mens.
In dit huis van God ben je welkom
met al je geloof en al je twijfel
om samen met anderen op het spoor van Jezus
te komen en te blijven.
In dit huis van God ben je welkom
om de Geest te krijgen, zodat je
in de kracht en in de vreugde
van Gods Geest kunt leven.
In dit huis van God ben je welkom
om te zingen, om te lachen,
om te huilen, om je kwaad te maken
over alle onrecht in de wereld
en er dan ook iets tegen te gaan doen
want God heeft ook jou nodig
als medewerker in zijn koninkrijk.

In dit huis van God ben je welkom
om je medegelovigen te ontmoeten
en lief en leed te delen
Weer moed te vatten en hoop te krijgen.
En als je dan weer weggaat uit dit huis van God
dan krijg je het beste mee wat God je geven kan:
Zijn zegen, zodat je niet alleen
zelf een gezegend mens bent,
maar ook voor anderen tot zegen kunt zijn.
Tekst van Jan van Vliet

Orde van dienst voor zondag 27 januari 2019 – 10.00 uur
Kerk- en Schooldienst thema: ‘Het huis van God’
Voorgangers: Ds. Anne Post en Jan-Peter Molenaar
M.m.v. leiding en kinderen van de basisschool Oranje Nassau
gebedsgroep, Liesbeth van hemmen, piano en een
gelegenheidscombo
- Welkom en mededelingen door Annette Hesseling
- Zingen: ‘Welkom, welkom’ (Marcel en Lydia Zimmer)
- Filmpje groep 6, 7 en 8
- Zingen: Opwekking voor Kids 102: ‘Nobody is like Jesus’
- Gebed
- Zingen: ‘Samen’ (Elly en Rikkert Zuiderveld)
- Vertelling: ‘De 122-jarige Jezus in de tempel
- Zingen: Opwekking 80: ‘Ik zal opgaan naar Gods huis’
- Nabespreking met groep 4 en 5
- Filmpje: ‘De 10-woorden rap
- Collecte voor Stichting Tsjernobyl kinderen Alphen a/d Rijn / toelichting cadeautjesactie
Tijdens de collecte zingen de kinderen van groep 1 en 2:
- Opwekking voor Kids 62: ‘Wij danken U’
- Opwekking voor Kids 4: ‘Is je deur nog op slot’
- Slotlied: Hemelhoog 356: ‘Kom aan boord’
- Zegenlied: Hemelhoog 61: ‘De Here zegent jou’
- Zingen: ‘Wereldwijs’ (Elly Nieman – Zuiderveld)
Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de kerk en ‘de Ontmoeting’.
In de kerk speelt het combo diverse liedjes.

