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En toch en toch en toch…….
De wereld in Gods hand is als een zeepbel. Hij zou zo kunnen knijpen als Hij wou
De mensen zijn een stofje aan de weegschaal. Hij zou zo kunnen blazen als Hij wou
De wereld van de mensen is een speelbal Want meestal gaan we onze eigen gang
En denk maar niet te gauw, dat het wel meevalt. we maken er een aardig potje van
En toch en toch en toch, toch zegent hij ons nog. Het regent voor wie goed doet en wie slecht doet
en toch en toch en toch, toch zegent Hij ons nog de zon schijnt voor wie zondigt en wie recht doet
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand
haten. Maar Ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw
Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”
We mogen vandaag lezen uit Lucas 6:27-38: ‘De wet der liefde’ zoals het in de NBG51 vermeld staat.
We worden opgeroepen onze vijanden lief te hebben, te zegenen en voor hen te bidden. U weet wel het bekende
gedeelte over geslagen worden op die ene wang en dan ook nog eens de andere wang toekeren.
Hebt uw vijanden lief! Hierboven kunt u in een ander Bijbelgedeelte (Matteüs 5) dezelfde boodschap lezen.
Heb je vijanden lief, doe goed aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden
beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en
kwaadwillig is. Onze hemelse Vader laat het regenen en laat de zon schijnen voor wie goed en wie slecht doet,
zoals het kinderlied hierboven verteld. Heb je vijanden lief! Wie zouden wij dan wel zijn om aan die oproep geen
gehoor te geven, ook al zal ons dat soms moeite kosten.
Wij vieren met elkaar…
Zondag 17 februari 2019 - 10.00 uur
Voorganger: Proponent R. A. van 't Einde (Utrecht)
Dienstdoende ambtsdragers:
Annemieke de Wit
Henk Boer
Sietske van Mullem
Gerda Blanken
Organist: Nelie van der Vlist
Kindernevendienst Groep 1: Maaike van der Hulst
Groep 2: José Habben Jansen
Tienernevendienst: Maartje en Froukje
Oppasdienst: Sari Burggraaf en Roos Francken
1e collecte: Noodhulp Ethiopië (Kerk in Actie)
2e collecte: Kerk
Koster: Maurits Boer
Koffiedrinken na de dienst!

Wijzigingen onder voorbehoud

Zondag 24 februari 2019 - 10.00 uur
Voorganger: Ds. Anne Post
Dienstdoende ambtsdragers:
Arie van der Eijk
Patricia Grootendorst
Edwin Boer
Lisette de Roos
Organist: Marco Spits
Kindernevendienst Groep 1: Marlize Eijkelboom
Groep 2: Mathilde Raadgever
Catechese: 12- 15 jaar, Kick en Teunie
15+, Liesbeth en Jan-Willem

Oppasdienst: Bas Verburg en Isa Burggraaf
1e collecte: Jeugdwerk Sirkelslag (PKN)
2e collecte: Diaconie - Zaaigoedproject Zending over Grenzen
Koster: Joop van Wijngaarden
Koffiedrinken na de dienst!

De bloemen gaan deze zondag, als groet en blijk van medeleven van de gemeente naar
de familie Rijlaarsdam, J. C. Hoogendoornlaan 32
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
Vorige week kon u in de Zondagsgroet lezen dat het lied voor de dienst ‘’k Stel mijn
vertrouwen’ zou zijn. U zult echter gemerkt hebben dat er een ander lied gezongen
is en wel: ‘Zonne der gerechtigheid’ (967) De redacteur was met zijn hoofd duidelijk
al een week verder!
Vandaar vandaag nogmaals de tekst bij het door het door Tineke van Pagée geschreven ‘‘k Stel
mijn vertrouwen’. Het lied komt voor in zo’n twaalf bundels en dan hebben we het niet eens over onze eigen
bundeltjes. Een belijdend lied dat verwijst naar de Bijbelteksten: Psalm 116:1
De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeke, en Psalm 143:8
Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
Een simpel klein liedje, waarin in enkele zinnen bezongen wordt, dat je een vredevol leven mag leiden als je je
leven in de hand van je Heer legt. Een leven vol vertrouwen als je voor het leven met Hem kiest. ‘Want in zijn
hand ligt heel mijn levenslot’, het lot dat wie in Hem gelooft, ook na het aardse leven in en door Hem zal mogen
voortleven. Het lied kan natuurlijk als canon gezongen worden .
1e collecte zondag 24 februari 2019 Sirkelslag

manier om ongedwongen bezig te zijn met
geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak
een missionaire rol. Naast Sirkelslag Young voor
kinderen van 12-16 jaar, is er ook Sirkelslag Kids
voor 8-12 jarigen en Sirkelslag School voor groep 7 en
8 van de basisschool.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het
mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslagprogramma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen
voor jeugd in én buiten de kerk. U kunt uw bijdrage
doen in de collectezak of door het overmaken van
een gift op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v.
Jeugdwerk Protestantse Kerk.

Zoals eerder aangekondigd stond deze collecte
landelijk gepland op 27 januari jl. Daar wij op die
datum onze Kerk- en Schooldienst hadden en er op
de zondagen erna voor andere specifieke doelen
gecollecteerd moest worden, is deze collecte in onze
gemeente verschoven naar 24 februari.
Op vrijdagavond 1 februari zijn in heel Nederland 600
jeugdgroepen met elkaar de strijd aangegaan tijdens
Sirkelslag Young, een online spel van JOP, Jong
Protestant. Met Sirkelslag spelen clubs en
jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit
heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige

Help een gezin
richting
zelfredzaamheid
2e collecte zondag 24 februari Zending over Grenzen
De diaconale collecte volgende week is bestemd voor
het zaaigoedproject van Zending over Grenzen.
Families in Oost-Europa worstelen met armoede en
ontberen goede behuizing, onderwijs en
gezondheidszorg. Veel mannen gaan aan de drank,
waardoor de vrouwen alleen voor de zorg van hun
gezin komen te staan.

In hun armoede is een stukje grond vaak het enige
wat zij bezitten.
Door het zaaigoedproject van Zending over Grenzen
worden gezinnen in staat gesteld om zelf voor hun
voedsel te zorgen, maar ook om wat er overblijft te
verkopen, waardoor zij bijvoorbeeld weer schoenen
of schoolmateriaal kunnen kopen.
Deze zondag krijgt u bij de uitgang een flyer mee.
(Zodat u volgende week extra geld kunt meenemen). Dat hopen wij tenminste, want dit project is
het zeker waard Beter dan geld geven is, mensen zelf
in actie te laten komen en zo aan zelfredzaamheid te
werken.
Dankzij het zaaigoedproject kan soms een heel dorp
voorzien worden van verse groente. Het gebrek en de
nood is groot!
Alvast om te noteren: op 13 april vindt er weer een
kledinginzameling plaats.

De officieuze opbrengst van de actie Kerkbalans 2019
is € 63.000,=
Dit is nog niet het exacte bedrag want er komen nog
wat toezeggingen na.
Vorig jaar was de opbrengst € 63.151,=
Wij danken u allen voor uw bijdrage aan het
kerkenwerk van onze gemeente, die ook uw
gemeente is.
Heel veel dank ook, aan de 18 medewerkers voor hun
inzet om alles vlot te laten verlopen. Wij hopen
volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.
Het College van Kerkrentmeesters.

Will en Cees Griffioen

Oud-gemeentelid Mw. Pita van Diggelen,
die sinds vorig jaar een auto-immuunziekte
heeft, is zondag ernstig ziek opgenomen
in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.
Gemeenteleden die haar een kaart willen sturen,
kunnen dat het beste doen via haar thuisadres:
Bosparkweg 123
2404 XB Alphen aan den Rijn.
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.
Pastorale afspraken met hem kunt u
maken met Anja Werkman. Zij beheert zijn
agenda.
U kunt haar bellen of mailen als u een afspraak wilt
op tel. 06-27740369 of
anjawerkmanellen@gmail.com
Maar natuurlijk kunt u ook contact opnemen met
ds. Anne Post zelf:
tel. 06-24780677 of predikant@pkn-zwammerdam.nl
of via de scriba, scriba@pkn-zwammerdam.nl
tel. 0172 610632/06-21490148
Beter een Bijbel in de hand,
dan tien op de plank.

Lenteconcert, Duo Passionate,
zaterdag 23 maart 2019, 16.00 uur,
Dorpskerk, Kerkplein 7
Op D.V. zaterdag 23 maart geeft Duo Passionate een
Lenteconcert in de Dorpskerk van Zwammerdam.
In deze prachtige karakteristieke kerk staat een
authentiek Lohmanorgel dat naast het eigen
klavecimbel, kistorgel en de verschillende soorten
blokfluiten, zal klinken. Op het programma staat de
prachtige triosonate BWV 529 van Johann Sebastian
Bach, de 5e Suite van Matthew Locke en lichte, frisse
composities die te maken hebben met het thema
“Lente”. Doordat het concert op zaterdagmiddag om
16.00 uur plaatsvindt en doordat Duo Passionate
laagdrempelig en breed programmeert, is dit concert
geschikt voor zowel volwassenen als kinderen.
Duo Passionate bestaat uit Magda de Jong,
blokfluiten en Jaap-Jan de Rooij toetsen. Het duo, dat
onlangs het 5 jarig jubileum vierde, maakt graag
thematische programma’s vol afwisseling en
interactie. De toegang is vrij met een collecte voor de
musici.

Collecteopbrengsten
10 februari

Werelddiaconaat
kosten kerkverwarming
Samenzangdienst

Wie zijn er jarig?
€ 259,48
€ 167,70
€ 60,20

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

17 februari Mw. C. van Leeuwen Blom,
Laan van Turkenburg 61, 2411 VN Bodegraven
17 februari
20 februari

21 februari
24 februari

Jeugd- en jongerenwerker
Jan-Peter Molenaar
Tel: 06-47018526
Mail: jp@chillandtalk.nl
Agenda jeugdwerk
- Zondag 17 februari 2019
Tienernevendienst
- Maandag 18 februari 2019
Meisjesclub de Burchzwaantjes 19.15-20.30 uur
- Woensdag 20 februari 2019
Jongensclub ’t Anker 19.15-20.30 uur
- Vrijdag 22 februari 2019
Jongerenavond 18.30 – 21.00 uur
- Zondag 24 februari 2019
Catechese
Hierna hebben we een weekje voorjaarsvakantie
De eerst volgende activiteit is dan weer op:
- Zondag 3 maart 2019
Dienst Commissie Bijzondere Diensten (kerk)
Alle activiteiten vinden plaats in ‘de Ontmoeting’,
tenzij anders vermeld.
Kerkdiensten Ipse de Bruggen
24 februari Pastor E. Snaterse
3 maart Pastor M. Onderwater
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 donderdagavond 19.00 uur
volgend op deze nieuwsbrief

Mw. G. van Dobben,
Rijkstraatweg 1, 2471 XE
Mw. H. van der Hee,
Molenstraat 20, 2471 AB
Dhr. D. van der Hee,
Vinkebuurt 71, 2471 XB
Dhr. E.D. Streefland,
Dr. Schreuderstraat 83, 2471 PR
Dhr. W. Morgenrood,
Buitenkerk 76, 2471 XH
Mw. B.M.E. Hoogendijk,
Kerklaan 16, 2471 AK
Op 24 februari wordt Daan Kindt,
Ds. Bennink Bolstraat 18 2471 PK, 4 jaar

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
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

Datum
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

U kunt deze data aanhouden voor het eventueel
stellen van vragen aan de kerkenraad.
Kracht
Elke keer
sterkt het me meer,
zelfs in de zwartste nacht.
Steeds vrijmoediger
overwin ik
mijn onmacht
want ik geloof,
ik weet het zeker:
Zijn kracht
wordt in zwakheid
volbracht.
Coby Poelman – Duisterwinkel

Orde van dienst voor zondag 17 februari 2019 – 10.00 uur
Voorganger: Prop. R. A. van ’t Einde (Utrecht)
Organist: Nelie van der Vlist
- Inleidend orgelspel
- Lied voor de dienst: ‘’k Stel mijn vertrouwen’ 2x
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- Aanvangslied: Lied 975 ‘Jezus roept hier mensen samen’
- Stil gebed, votum en groet
- Gebed voor de nood in de wereld
- Glorialied: Lied 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon’
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- De kinderen gaan naar de nevendiensten
- Schriftlezing: Jeremia 17:5-10
- Zingen: Lied 1 ‘Gezegend hij, die in der bozen raad ‘
- Schriftlezing: Lucas 6:27-38
- Zingen: Lied 537: 2, 3, 4 ‘Zo spreekt de God die alles weet en ziet’
-Verkondiging
- Zingen: Lied 828 ‘Stem als een zee van mensen’
- De kinderen komen terug
- Zingen: Wie zingt er mee? 5 ‘Als je gelooft in de Here Jezus (Opw. voor Kids 39)
- Gebeden
- Inzameling van de gaven
Tijdens de collecten zingen we Lied 911 'Rots waaruit het leven welt'
- Slotzang Lied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’
- Zegen
- Zingen: Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

