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‘Gedenk’
Denk aan mij in uw ontferming, Heer, waarop ik biddend pleit,
want uw trouw en uw bescherming schenkt U reeds van eeuwigheid.
Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan;
maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan.
De tweede zondag van de 40-dagentijd, ‘Zondag Reminiscere’, vindt zijn oorsprong in Psalm 25:6
Gedenk uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid (NBG51)
In de dienst, alsook in de kindernevendienst, gaan we vandaag ‘de berg op’. In de oudtestamentische lezing
(Exodus:34) ontvangt Mozes de tien geboden van God op de berg Sinaï. Hier komen we ook het getal 40 weer
tegen. Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER… In de tweede lezing horen we over de
verheerlijking op de berg. Op de berg gebeurt een wonder: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en praten met
Hem. Maar de drie leerlingen die Jezus meegenomen heeft… slapen! Als je iets mee wilt krijgen van het wonder,
zul je in ieder geval wakker moeten worden. Dat geldt ook voor ons! Het zult u dan ook niet verbazen dat het
thema van de dienst ‘stilte op de berg is’ en het thema van de nevendienst ‘Wakker worden!’
Gezegende zondag toegewenst.
Wij vieren met elkaar…
Zondag 17 maart 2019 - 10.00 uur
2e zondag 40-dagentijd - Zondag Reminiscere
Voorganger: Ds. T. Zoutman (Den Haag)
Dienstdoende ambtsdragers:
Arie van der Eijk
Annemieke de Wit
Arie Jan de Bruin
Sietske van Mullem
Organist: Marco Spits
Kindernevendienst: Groep 1: Mathilde Raadgever
Groep 2: Anneke Verburg
Catechese: 12- 15 jaar, Kick en Teunie
15+, Liesbeth en Jan-Willem
Oppasdienst: Richard van Zijll en Maartje Eijkelboom
1e collecte: 40-dagencampagne:
Perspectief voor ex-gedetineerden (Nederland)
2e collecte: Onderhoud gebouwen
Koster: Hans Groeneveld
Koffiedrinken na de dienst!

Zondag 24 maart 2019 - 10.00 uur
3e zondag 40-dagentijd - Zondag Oculi
Voorganger: Ds. E. van Schie - Hofman (Gouda)
Dienstdoende ambtsdragers:
Kees Verhoog
Edwin Boer
Gerda Blanken
Agaath van Egmond
Organist: Nelie van der Vlist
Kindernevendienst: Groep 1: Annemarie van Vliet
Groep 2: Anja Ruven
Oppasdienst: Liesbeth van Hemmen en Manon de Roos
1e collecte: 40-dagencampagne:
Op platteland kinderarbeid tegengaan (India)
2e collecte: Diaconaal quotum
Koster: Piet Jansen
Koffiedrinken na de dienst!

De bloemen gaan deze zondag, als groet en blijk medeleven van de gemeente, naar
dhr. A. Van Mourik, Buitendorpstraat 9D.

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
Met de boom des levens wegend op zijn rug droeg de Here Jezus Gode goede vrucht,
lied 547 is vandaag ons lied voor de dienst. We zingen er de coupletten 1, 2, 5 en 6 van.
Het lied heeft een Bijbelse verwijzing naar: Genesis 2:9, Kolossenzen 1:9-14, Openbaring 22:2
(levensboom) en Johannes 19:17 (het dragen van het kruis). De tekst van het lied is van de hand van
Willem Barnard (1920-2010). De melodie is van de Vlaamse priester, componist en musicoloog Ignace de Sutter (1911-1988).
De vruchten van de boom des levens staan voor een eeuwig leven.
Door te sterven voor onze zonden aan een houten kruis – voor ons dus een
boom des levens – gaf Jezus ons uitzicht op een eeuwig. Halleluja!
je lag weer aan kon. Op bezoek bij mensen thuis wist
hij door te luisteren en de juiste vragen te stellen de
situatie te relativeren, je moed te geven en te
troosten.
Ds. van de Geer heeft twee periodes leiding gegeven
aan de Bijbelkring. Met zijn kennis van de taal en
cultuur van het volk Israël, in de tijd van de Bijbel en
ook nu, wist hij met de nodige humor veel kennis
over te dragen met slechts één of twee Bijbelverzen
per avond.

In de vroege ochtend van zondag 10 maart jl. is
overleden: ds. W.L. van der Geer.
Er was chemie tussen ‘Zwammerdam’ en ds. van der
Geer. Het klikte gewoon. Er was wederzijdse
belangstelling, bewogenheid, respect en vertrouwen.
Twee maal is hij consulent geweest van de
voormalige Hervormde gemeente Zwammerdam.
Eerst in het winterwerkseizoen 2001 / 2002 en later
vanaf juli 2013 tot in april 2015. Hij moest toen om
gezondheidsredenen stoppen. In de vacaturetijd
tussen twee predikanten en in de aanloop naar de
fusie voelde hij aan als een eigen predikant.
Dat was zo bij het bezoekwerk bij gemeenteleden
thuis, als voorganger in een kerkdienst of tijdens
kerkenraadsvergaderingen. Met zijn bestuurlijke
kennis, ervaring en tact heeft hij de gemeente door
moeilijke vraagstukken heen geleid. In de aanloop
naar de fusie genoot hij het vertrouwen van de beide
gemeentes.
Als voorganger in de kerkdienst wist hij de boodschap
uit de Bijbel helder en troostvol over te brengen,
zodat je echt het gevoel had dat je de week die voor

Op de rouwkaart staat de tekst: “Troost, troost mijn
volk.” Jesaja 40:1. Ds. Van der Geer was een werktuig
in Gods hand waarmee God zijn kinderen troostte en
bemoedigde. Laten we bidden dat zijn vrouw Alma,
zijn kinderen en kleinkinderen troost mogen
ontvangen van de grote Trooster die hun man, vader
en opa heeft thuisgehaald.
Afgelopen vrijdagmiddag werd hij herdacht in een
afscheidsdienst in de Adventskerk in Alphen aan den
Rijn waarna hij in besloten kring is begraven.
Het contactadres van de gemeente voor
rouw, trouw en geboorte is ds. Anne Post.
Pastorale afspraken met hem kunt u maken
via 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
Wij leven en sterven, Christus stierf en leeft.
John Stott (1921-2011, theoloog)

"Daar ben je dan lief, klein moppie”.
Dit staat op het geboortekaartje van
Sofie Janine Kremer
27 februari is ze geboren en de trotse
ouders zijn Lars Kremer en Tamara Göbel,
Burg. Hoogenboomstraat 13.
Doop
Op zondag 31 maart a.s. zal de
Heilige Doop worden bediend aan:
‘Niek Teunis Jacobus de Bruijn’,
zoon van Teus en Miranda de Bruijn
Dokter Schreuderstraat 73

Een nieuw begin: Geven!
40dagencampagne zondag 3: 24 maart 2019

Een warme gemeenschap
Op de hei-dag van de kerkenraad hebben we gehoord
dat dit voor de jeugd super belangrijk is. Maar voor
wie niet? Dat we dit als gemeente kunnen zagen we
afgelopen zondag onder de koffie. Merkte u het ook?
Oud en jong bij en door elkaar! Een praatje, een
spelletje of lekker tekenen: het kan allemaal! Zo
schenken we aandacht aan elkaar en bouwen we in
de ontmoeting aan warme relaties.
Concert Nieuw Nederlands Mannenkoor

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming
business. Helaas profiteert maar een handjevol
mensen daar van mee. Het overgrote deel van de
bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon
zwaar werk in de landbouw of industrie.
Door armoede gedwongen werken ook kinderen
mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie.
Daarom werken zij samen met partnerorganisaties
aan beter onderwijs. Ze lichten jaarlijks 5.000 ouders
en kinderen voor over het belang van onderwijs,
bezoeken scholen om onderwijs advies te
geven en begeleiden meer dan 700 werkende
kinderen (terug) naar school. Helpt u mee,
zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een
nieuw begin kunnen maken op school!
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Geef, bid en vast voor de kinderen in India!
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

Op zaterdag 23 maart a.s. geeft het ‘Nieuw
Nederlands Mannenkoor’ samen met het kinderkoor
‘Emmanuel’ uit Linschoten een concert in de
Dorpskerk in Bleiswijk.
Naast zang zal Ds. Anne Verbaan - v.d. Heuvel
(Ermelo) enkele evangelielezingen houden.
De avond begint om 19.30 en zal rond 21.15 uur weer
zijn afgelopen. Het adres van de Dorpskerk is:
Kerkstraat 4 Bleiswijk.
De kosten van deze avond bedragen € 5,-De algehele leiding is in handen van
Gezinus Veldman, dirigent van het NNMK.
Een nieuw begin: Kinderen!
Wakker worden!!
Verhaal van Julia en Stef
Op zaterdagochtend slapen Julia
en Stef nog in plaats van in hun
tuin te werken….
Bijbelverhaal
Tijdens de verheerlijking van Jezus op de berg slapen
de leerlingen van Jezus. Ze moeten wakker worden
om dit bijzondere moment mee te maken.

Wie zijn er jarig?

21 maart Mw. M. Persijn, Buitendorpstraat 7c
17 maart

Dhr. W. Goudriaan,
Dokter Schreuderstraat 15, 2471 PP
M. H. Wessel– Flinterman,
Withenluststraat 18,2471 AD
Sara Wiesenhaan,
Brugstraat 20, 2471 AT
Mw. M. Post –Bergman,
Kamerlingh Onnesstraat 28,
2231 MJ Rijnsburg
Dhr. A. G. Blom,
Lindenhovestraat 6, 2471 XK
Dhr. P. H. de Jong,
Kerklaan 13, 2471 AK
Dhr. A. W. Severrien,
Swadenburgerdam 14,2471 AR
Dhr. P. W. van Raamsdonk,
Kortsteekterweg 5
2407 AG Alphen a/d Rijn
Mw. H. Franken – van Putten,
Prinsenhof:
Anna van Meertenstraat 10,
2804 TL Gouda
Dhr. T. Verduijn, Steekterweg 17
2407 BD Alphen a/d Rijn
Dhr. P. van Vliet, Ziendeweg 9,
2421 NC Nieuwkoop
Mw. B. C. van Oosterom – Koole,
Wilgenoord 69, 2411 TD Bodegraven

20 maart

21 maart

22 maart

23 maart

24 maart

20 maart wordt Anke van der Hulst,
Kortsteekterweg 20,
2407 AG Alphen a/d Rijn, 7 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.

Kerkdiensten Ipse de Bruggen
24 maart Pastor E. Snaterse
31 maart Pastor E. Snaterse
De oecumenische vieringen vinden
plaats in zaal 1 van ‘de Haven’. De
vieringen beginnen om 11.00 uur tenzij anders
aangegeven.
Collecteopbrengsten
10 maart 40 dagen campagne
De kerk bloeit op Cuba
Kosten pastoraat
14 maart ‘De Glind’
Kerk

€ 255,05
€ 211,60
€ 137,60
€ 83,55

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.
Agenda jeugdwerk
- Zondag 17 maart 2019
Catechese
- Maandag 18 maart 2019
meisjesclub de Burchzwaantjes 19.15 – 20.30 uur
- Woensdag 20 maart 2019
Jongensclub ’t Anker 19.15 – 20.30 uur
- Zondag 24 maart 2019
‘Wake me up! Dienst door jongeren voor iedereen
inloop 18.45 uur
- Woensdag 27 maart 2019
Jongensclub ’t Anker 19.15 – 20.30 uur
- Zondag 31 maart 2019
Tienernevendienst
Alle activiteiten vinden plaats in ‘de Ontmoeting’,
tenzij anders vermeld.
Jeugd- en jongerenwerker
Jan-Peter Molenaar
Tel: 06-47018526
Mail: jp@chillandtalk.nl
Oogst
Wat in liefde wordt gezaaid,
zal bloeien in het licht,
de oogst valt ons ten deel
als ál het werk is verricht.
Coby Verheij – de Peuter

Orde van dienst voor zondag 17 maart 2019 – 10.00 uur
Voorganger: Ds. T. Zoutman (Den Haag)
Organist: Marco Spits
Thema van de dienst: ‘stilte op de berg’
- Inleidend orgelspel
- Lied voor de dienst: lied 547:1, 2, 5 en 6 ‘Met de boom des levens’
- Welkom en mededelingen ouderling van dienst
- Gebed van toenadering
- De gemeente gaat staan
- Aanvangslied: Psalm 33: 2 en 8
- Stil gebed, votum en groet
waarna de gemeente gaat zitten
- Kyrie-lied: 281: 1,2,3,5 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’
- Kyriegebed
- Gebed van de zondag
- 40-dagenproject kindernevendienst ‘Een nieuw begin’
- Zingen projectlied: ‘We bidden om een nieuw begin’
- De kinderen gaan naar de nevendienst
- Schriftlezingen: Exodus 34:27 - 35
Lucas 9:28 - 36
- Zingen lied 545 ‘Christus staat in majesteit’ (geheel)
- Verkondiging
- Zingen lied 825: 1, 5 en 8 ‘De wereld is van Hem vervuld’
- De kinderen komen terug
- Moment van gedenken
- Zingen Johannes de Heer 5:1 ‘Al de weg leidt mij mijn Heiland’
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Collectes:
1e collecte: Perspectief voor ex-gedetineerden (Nederland)
2e collecte: Onderhoud gebouwen
Tijdens de collecten zingen we het lied van de maand: lied 542 ‘God roept de mens op weg te gaan’
- Slotlied: Lied 834: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ (geheel)
- Heenzending en zegen met als "Amen": lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

