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Het oude is voorbijgegaan
Het oude is voorbijgegaan de nieuwe toekomst ligt open.
Wij willen met U verder gaan en blijven op Uw liefde hopen.
Geef ons Uw zegen lieve Heer dat ons hart steeds meer en meer
Uw liefde mag verspreiden wil ons in Uw waarheid leiden.
Zo het nieuwe jaar beginnen en laten wij dan één van zinnen
waarachtig leven met elkaar zo wordt Geloof Hoop en Liefde waar.
Amen laat ons niet beschamen. Amen dat wil ik be-amen.
Petra Groeneveld

‘Moge Hij door zijn macht ervoor zorgen dat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en dat alles wat u op
grond van uw geloof doet, tot volle ontplooiing komt. Dan zal de naam van onze Heer Jezus in u worden geëerd en
zult u in zijn heerlijkheid delen, dankzij de genade van onze God.’
2 Tessalonicenzen 1:11-12

Vandaag begint in het kerkelijk jaar de periode van Epifanie (Openbaring des Heren) en de zondagen na Epifanie,
een periode die zal lopen tot aan Aswoensdag, waarna we de 40dagentijd in zullen gaan.
Wij vieren met elkaar…
Zondag 6 januari 2019 - 10.00 uur
In deze dienst nemen we afscheid van Enneke Flinterman als jeugdouderling
en wordt Marianne Verburg bevestigd als jeugdouderling.
Annemieke de Wit en Henk Boer worden respectievelijk herbevestigd als
ouderling en ouderling-kerkrentmeester.
We nemen afscheid van contactpersonen en nieuwe contactpersonen worden
voorgesteld. Na afloop van de dienst wensen we elkaar een voorspoedig nieuwjaar!
Voorganger: Ds. Anne Post
Dienstdoende ambtsdragers:
Kees Verhoog
Lisette de Roos
Verder zijn alle kerkenraadsleden
indien mogelijk aanwezig
Organist: Jaap Snel
Combo

Kindernevendienst Groep 1: Nog niet bekend
Groep 2: Nog niet bekend
Tienernevendienst: Henk en Jolanda
Oppasdienst: Coliene Habben Jansen en Vera Grootendorst
1e collecte: Kerk
2e collecte: Kerkrentmeesterlijk quotum
Koster: Wim Verburg
Koffie drinken na de dienst!

Zondag 13 januari 2019 - 10.00 uur
Voorganger: Ds. D. de Roest (Hoogmade)
Dienstdoende ambtsdragers:
Jan Burggraaf
Arie van der Eijk
Agaath van Egmond
Gerda Blanken
Organist: Ed Veerman
Kindernevendienst Groep 1: Nog niet bekend
Groep 2: Nog niet bekend
Catechese: 12- 15 jaar, Kick en Teunie
15+, Liesbeth en Jan-Willem
Oppasdienst: Richard van Zijll en Job van der Hulst
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
Koster: Mathieu van Wijngaarden
Koffie drinken na de dienst!

Wijzigingen onder voorbehoud

De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente
naar de jeugdouderling en de contactpersonen die afscheid nemen.

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
Onze liedboeken zijn schaars aan liederen waarmee we het oude jaar uitluiden en het nieuwe jaar
verwelkomen. Eén lied dat als ‘nieuwjaarslied’ bestempeld wordt, we zongen het ook in voorgaande jaren aan het begin van het jaar, is lied 513: ‘God heeft het eerste woord’, een tekst van Jan Wit
op een melodie van Gerard Kremer. We hebben met het nieuwe jaar goede voornemens en
proberen ons leven uit te stippelen en te laten lopen zoals wij dat willen. De mens wikt maar God
beschikt. God is het die het eerste woord, maar ook het laatste woord heeft.

Vorige week is mw. van de Velden, uit
de Buitendorpstraat, opgenomen in
het ziekenhuis met benauwdheidsklachten.
Inmiddels gaat het weer beter en om aan te sterken
verblijft zij in Zorgpension Woerden.
Als u een kaartje wilt sturen is dit het adres:
Mw. van de Velden/ Zorgpension Woerden
Kamer 18
p/a St. Antonius ziekenhuis
Polanerbaan 2
3447 GN Woerden

De Ark is behalve een kerk, ook een opvanghuis voor
mensen in nood, eenzamen en ieder die een warme
maaltijd of kleding nodig heeft, maar dit niet zelf kan
bekostigen.
Vreugde en dankbaarheid waren groot, van de
gemeente en zeker ook van Pastor Viktor en Natasha,
zijn vrouw. Zij waren en zijn de drijvende krachten in
de droom die uiteindelijk werkelijkheid is geworden.
Stichting Local Care heeft met u, de Protestantse
gemeente van Zwammerdam, langdurig ondersteuning kunnen verlenen, waarvoor heel, heel hartelijk
dank.

Oeps!
Waarschijnlijk is in het voorbereidend
gesprek over de 40dagentijd de verkeerde agenda gebruikt. De in de vorige Zondagsgroet
vermelde datum voor Aswoensdag – het begin van de
40-dagentijd- was de die van 2018 (14 februari).
Dit jaar valt Aswoensdag echter op 6 maart.
Het triduüm – de drie dagen voor Pasen – en Pasen
vallen hierdoor op 18 t/m 21 april. Een late Pasen dit
jaar dus!

Kerstconcerten Anthem brengen € 900,- op
MarDja Projectkoor Anthem zong op zaterdag
22 december in de PKN Gereformeerde kerk in
Waarder en op zondag 23 december in Zwammerdam in de Dorpskerk.
Onder leiding van Wim Brands aan de vleugel en
Dick van Vliet op dwarsfluit werd er fraai gemusiceerd in Waarder. In Zwammerdam was Nienke Zaal
op panfluit de toegevoegde waarde aan zang en
pianospel.
Na afloop bleken de collectezakken goed gevuld : in
Waarder € 500,- en in Zwammerdam € 400,-,
zo dat er weer een mooi bedrag voor de Zorgboerderij gestort kon worden. Alle gulle gevers heel
hartelijk dank!

Met Kerst is, tot grote vreugde van
Pastor Viktor en de Bethlehemgemeente in Rivne, de met eigen
handen gebouwde kerkzaal van multifunctioneel centrum "de Ark" in gebruik
genomen.

Namens Stichting Local Care,
Marianne de Bruin
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

Wie zijn er jarig?

8 januari Dhr. W. Hoogendoorn, Steekterweg 2
2407 BG Alphen a/d Rijn
6 januari

7 januari
9 januari
12 januari

Dhr. L. D. de Wit,Kortsteekterweg 14,
2407 AG Alphen a/d Rijn
Dhr. G. L. Raadgever,
Dr. Schreuderstraat 25, 2471 PP
Dhr. J. Luijendijk,
Buitendorpstraat 18, 2471 AX
Niels Vellekoop,
Jan Evertsenstraat 20,
2411 VH Bodegraven
Mw. M. Tuinenburg – Binnekamp,
Gouwestraat 26
2407 BC Alphen a/d Rijn
Dhr. J. van Dobben,
Rijksstraatweg 1,2471 XE
Dhr. S. L. G. Slappendel,
Lindenhovestraat 17, 2471 XJ
Mw. J. M. Griffioen,
Buitendorpstraat 38, 2471 AX

Staat u niet in de lijst, of verkeerd vermeld?
Meldt het dan even via:
zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
of via telnr. 613864/06-28982952.
Kerkenraadsvergadering 2018/2019
Dag
Datum
Aanvang
Donderdag
17-1-2019
20.00 uur
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.
Denkt u nog even aan… de bijeenkomst
over geloofsopvoeding op woensdag
9 januari om 20.00 uur in de Oranje Nassau
school. Het thema “Christen zijn in een niet christelijke samenleving” zal dan worden afgesloten door te
dromen over een nieuwe plek van “de kerk” in
Zwammerdam. Daarna wordt gekeken naar
verschillende kinderbijbels en hoe we die eventueel
thuis kunnen gebruiken.
Hartelijke groet, Marianne Verburg

Agenda jeugdwerk
- Zondag 6 januari 2019
Tienernevendienst
- Maandag 7 januari 2019
Meisjesclub de Burchzwaantjes 19.15 – 20.30 uur
- Woensdag 9 januari 2019
Vergadering commissie jeugdwerk
Kring Geloofsopvoeding 20.00 uur
Oranje Nassauschool
Jongensclub ’t Anker 19.15 – 20.30 uur
- Vrijdag 11 januari 2019
Jongerenavond 18.30 – 21.00 uur
- Zondag 13 januari 2019
Cathechese
Jeugd- en jongerenwerker
Jan-Peter Molenaar
Tel: 06-47018526
Mail: jp@chillandtalk.nl
1008
Rechter in het
licht verheven

Menigeen zal blij zijn dat we weer een nieuw lied van
de maand mogen zingen. Want, hoewel het een mooi
lied is, was het (Advents-)lied voor de maand december wellicht wat te hoog gegrepen. Tevens kan de
vraag gesteld worden, wat nu een goed moment is
om het lied van de maand te oefenen. Tijdens het
collecteren is het dat zeker niet. Er zal nog eens goed
over nagedacht moeten worden. Het ‘lied van de
maand’ is in het leven geroepen om nieuwe en
onbekende liederen in het nieuwe liedboek meer
bekendheid te geven. We kunnen ons de vraag
stellen, of we als naar vernieuwing zoekende
gemeente, daar ook liederen uit andere bundels aan
moeten toevoegen. Maar dat is ter beslissing aan de
kerkenraad.
Voor de maand januari is gekozen voor
lied 1006: ‘Rechter in het licht verheven’.
Een door Jan Willem Schulte Nordholt
geschreven vertaling op het door
Henry Scott Holland geschreven: ‘Judge eternal,
throned in splendour’.
De melodie van dit lied komt uit Frankrijk en staat
bekend onder de naam ‘Picardy’ Deze melodie stamt
‘waarschijnlijk’ uit de 17e eeuw en is voor meerdere
hymnes gebruikt. Mogelijk verwijst de naam Picardy
naar de Franse regio Picardië. Geen moeilijk lied
ditmaal, al zit er wel een moeilijk loopje in. Heb aan
Jaap Snel, onze organist vandaag gevraagd het een
keer voor te spelen dus het moet gaan lukken dit
keer! En mogelijk kent u het lied al.
Pieter

Collecteopbrengsten

30 december

31 december

Zending familie Wagenaar
Cambodja
Verwarmingskosten
Kerken Oekraïne
Kerk

€ 230,25
€ 137,42
€ 134,-€ 91,25

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
13 januari
Pastor M. Onderwater
20 januari
Pastor E. Snaterse
De oecumenische vieringen vinden plaats in zaal 1
van ‘de Haven’. De vieringen beginnen om 11.00 uur
tenzij anders aangegeven.
Ik wens dat vrede je zal dragen
Ik wens dat vrede je zal dragen
in ieder uur van ’t samen zijn.
Om met de Heer te kunnen slagen
overwinning van zorg en pijn.
Ik wens je toe als tranen vloeien
dat Gods hand die dan teder droogt.
En onderlinge liefd’ mag bloeien
zoals die door Hem wordt beoogd.
Ik wens je kracht in deze dagen
Hij schenkt je moed om door te gaan.
Weet God heeft in je welbehagen
Hij wil jouw beden steeds verstaan.
Ik wens je in Zijn liefd’ geborgen
die j’ in Zijn handen houdt omvat.
Hij zal vol aandacht voor je zorgen
omvat je handen op je pad.
Ik wens je toe de zekerheden
dat God zich over je ontfermt
en dat de Heer je in het heden
op weg naar Zijn toekomst beschermt.
Justus A. van Tricht

Orde van dienst voor zondag 6 januari 2019 – 10.00 uur
Voorganger: ds. Anne Post
Organist: Jaap Snel
Met muzikale medewerking van het combo
In deze dienst nemen we afscheid van Enneke Flinterman als jeugdouderling
en wordt Marianne Verburg bevestigd als jeugdouderling.
Annemieke de Wit en Henk Boer worden respectievelijk herbevestigd als
ouderling en ouderling-kerkrentmeester.
We nemen afscheid van contactpersonen en nieuwe contactpersonen worden
voorgesteld. Na afloop van de dienst wensen we elkaar een voorspoedig nieuwjaar!
- Lied voor de dienst: Lied 513 ‘God heeft het eerste woord’
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- Aanvangspsalm: 149:1 ‘Halleluja! Laat opgetogen’
- Stil gebed, votum en groet
- Opwekking 734: ‘Adem om van u te zingen’ (naar Psalm 145)
- Gebed
- De kinderen gaan naar de nevendienst
- 1e Lezing: Exodus 3: 7-14 (HSV)
- Opwekking 770 ‘Ik zal er zijn’
- 2e Lezing: Exodus 4: 1-5, 10-18 (HSV)
- Verkondiging
- Opwekking 378 ‘Ik wil jou van harte dienen’
- De kinderen komen terug
- Kinderlied: Lied 520: 3-6 ‘De wijzen’
Dienst van bevestiging
- Afscheid van contactpersonen:
- Ietje Cave
- José Habben Jansen
- Willeke Koot
- Contactpersonen die nog een periode doorgaan
- Huug Kapteijn
- Joke Koster
- Belofte geheimhouding nieuwe contactpersonen
- Mathilde Raadgever
- Bert Raadgever
- Cees Griffioen
- Lied 912:1 ‘Neem mijn leven laat het Heer’
- Afscheid jeugdouderling:
- Enneke Flinterman

- Herbevestiging ambtsdragers:
- Annemieke de Wit
- Henk Boer
- Bevestiging jeugdouderling:
- Marianne Verburg
- Lied 360:1, 2 en 6 ‘Kom schepper Geest, daal tot ons neer’
- Bevestigingsgebed en handoplegging
- Aanvaarding door gemeente
- Lied 886 Abba Vader (Nederlands 2x)
- Gebeden
- Inzamelen van de gaven en zingen lied van de maand: Lied 1008 ‘Rechter in het licht verheven’
- Slotlied: Lied 416: 1, 2 en 3 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
- Zegen
- Lied 416:4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

