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Zondag 1 september 2019
Na de vakantie!
Je bent weer thuis, je eigen plekje, je eigen bed, je eigen stoel.
Je bent weer thuis - en dan ontdek je dat speciale "thuis-gevoel".
Eerst de ervaringen verwerken -de koffer leeg, de was in 't sop-,
en langzaamaan te gaan bemerken: Ik ben weer thúis, het zit er óp!
Gods schepping, vol van variaties: de groene weiden met het vee;
de schitterende bergformaties; de witte stranden en de zee.
Hij laat ons daarvan soms genieten; ontspannen zijn en niet gestresst.
Maar mócht het alle dagen gieten..... dan geldt toch steeds: Oost West, thuis best!
Wat is het goed, dat eigen stekje, precies zoals voor jou bedoeld.
Je bent weer thuis - en dan ontdek je dat speciale "thuis-gevoel"!
Jelly Verwaal
Wij vieren met elkaar…
Zondag 1 september 2019 - 9.30 uur
Voorganger: Ds. Anne Post
Dienstdoende ambtsdragers:
Marianne Verburg
Arie van der Eijk
Patricia Grootendorst
Lisette de Roos
Organist: Jaap Snel
Combo o.l.v. Marjolein Post
Kindernevendienst Groep 1: Annemarie van Vliet
Groep 2: Maaike van der Hulst
Oppasdienst: Bas en Gijs Verburg
1e collecte: Kerk
2e collecte: Exploitatie 'de Ontmoeting'
Koster: Piet Jansen

Zondag 8 september 2019 - 9.30 uur
Voorganger: Prio. Mw. E. Klok (Gouda)
Dienstdoende ambtsdragers:
Edwin Boer
Kees Paul
Agaath van Egmond
Sietske van Mullem
Organist: Ed Veerman
Kindernevendienst Groep 1: Anneke Verburg
Groep 2: José Habben Jansen
Oppasdienst: Meike van Hemmen en Maartje Eijkelboom
1e collecte: Plaatselijk jeugdwerk
2e collecte: Diaconaal quotum
Koster: Richard van Zijll

Wijzigingen onder voorbehoud.

De bloemen uit de kerk gaan als groet en blijk van meeleven naar de familie 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!

- Zondagochtend 15 september (9.30 uur!)zal er
in de kerk een actieve dienst plaatsvinden met
activiteiten rondom 'een goed verhaal'.
We zijn benieuwd naar uw verhaal!
- Aansluitend aan de dienst zal er een gedeelde
lunch zijn. Hierbij vragen we iedereen iets mee
te nemen en te delen met elkaar.

Als jaarthema voor het seizoen 2019-2020 is door de
Protestantse Kerk in Nederland gekozen voor
‘Een goed verhaal’
‘Een goed verhaal’ is een vervolg op het thema van
vorig jaar, ‘Een goed gesprek’
In de kerk leven en werken we vanuit het goede
verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods
Woord in mensentaal, voor velen een bron van
troost, bemoediging en inspiratie.
Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel
voor ons dagelijkse leven.
In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen,
tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere
plekken zijn we bezig met dat goede verhaal.
Een goed verhaal laat namelijk niet koud, maar
brengt in beweging.
Een goed verhaal houd je niet voor zichzelf, maar
deel je graag met anderen.
Veel gemeenten beginnen binnenkort of zijn al
begonnen met de voorbereidingen voor de
Startzondag in september. Ook wij houden als
gemeente op 15 september a.s. de Startzondag.
Dit jaar leek het ons, als commissie, leuk dit uit te
breiden tot een weekend, met overnachting, voor de
hele gemeente.
Toelichting programma:
- We starten zaterdag 14 september om
12:30 uur! met verschillende spellen.
U kunt hier vrijblijvend bij aansluiten.
- Vanaf 18:00 uur starten we met een BBQ
waarbij u van harte bent uitgenodigd!
Hiervoor moet u zich wel aanmelden en zal een
bijdrage van € 5,-- worden gevraagd.
- Na de BBQ kunt u blijven voor het avondspel
en/of goed gezelschap rond het kampvuur.
- Wanneer u wilt blijven slapen, zult u zelf een
tent/caravan/camper moeten regelen.
Mocht u een tent of caravan komen opzetten dan
bent u vanaf 10:30 uur welkom.
Voor de jeugd zijn er tenten geregeld.
Voor het blijven slapen moet u zich ook
opgeven, zodat wij rekening kunnen houden
met de ruimte.

Zondag 1 september, na de dienst, kunt u zich
aanmelden bij Maartje Kaptein of bij
Femke Verburg. Opgeven moet dus voor de BBQ en
het blijven slapen. Bij de andere activiteiten kunt u
gewoon aansluiten.
Laat ons dus na de dienst even weten of u komt!
Inschrijven via de Google Forms kan ook nog steeds!
(https://forms.gle/XzpdhpHCp8gTf9P97)
De Startweekendactiviteiten vinden plaats op de
boerderij van Wim en José Habben Jansen.
J.C. Hoogendoornlaan 26.
Ten opzichte van eerdere publicaties zijn aanvangstijden, evenals de locatie van de dienst gewijzigd.
Zie hiervoor het vet gedrukte
red.
Dhr. Ary van Mourik uit de
Buitendorpstraat heeft gedurende vijf
dagen in het ziekenhuis gelegen ten
gevolgen van een long-/bacteriële
infectie.Hij mocht inmiddels naar huis
terugkeren.
Zijn gezondheid is broos, hij levert door deze infecties
iedere keer weer iets in. Het is leven met de dag.
Op 23 augustus jl. ontvingen wij het bericht, dat
Lennart Joosse, broer van Ad Joosse, in de leeftijd van
32 jaar tijdens zijn vakantie in Frankrijk is overleden.
Lennart leidde aan diabetes, wat naar alle
waarschijnlijkheid ook de oorzaak van zijn dood is
geworden. Wij bidden om kracht en troost voor de
familie Joosse en allen die hem kenden en
liefhadden.
Afgelopen dinsdag 27 augustus is Anne Boer als
gevolg van een eetstoornis opgenomen in het Sophia
Kinderziekenhuis te Rotterdam.
Mocht u haar een kaartje willen sturen dan kan dat
naar dit adres:
Anne Boer
Sophia Kinderziekenhuis
Afdeling 2 Zuid, kamer 2164
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam
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 was hartverwarmend: de vele
kaarten en andere blijken van
meeleven die ik kreeg voor en na
mijn operatie. ‘
Gelukkig zijn er geen uitzaaiingen gevonden, dus mag
ik uitkijken naar volledig herstel. Dankbaar!!
Iedereen die in deze periode aan mij dacht, heel erg
bedankt.
Martha Tigchelaar
Voor het plaatsen van dit bericht is een verzoek ingediend
op 18 juli jl. Door onverklaarbare redenen heeft dit bericht
het mailaccount van zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
echter nooit bereikt.
red.

Dank u wel!
Voor alle belangstelling, felicitaties en gelukwensen,
die wij in de vorm van kaarten, e-mails, of op andere
wijze mochten ontvangen ter gelegenheid van ons
55-jarig huwelijksfeest
Wij willen hiervoor iedereen hartelijk bedanken.
Henk en Alie van der Stelt
Bedrijf uit Bodegraven komt met
‘Facebook voor kerken’
In het jaarboekje 2019 hebt u in ‘het woord vooraf’
kunnen lezen dat op verzoek van de kerkenraad een
communicatie/digitaliseringscommissie is ingesteld,
met als opdracht te bekijken hoe, wat, waar,
wanneer en voor wie informatie op een meer
eigentijdse en up to date manier beschikbaar
gesteld kan worden. Op de gemeenteavond van
6 juni is hiervoor o.a. een presentatie gegeven over
een te ontwikkelen app die door kerken gebruikt kan
worden. Deze app wordt op een facebookachtige
manier ontwikkeld en is privacyproof, daar hij alleen
voor gemeenteleden van de eigen gemeente
toegankelijk zal zijn. Deze app is bedoeld om
informatie te delen en geeft tevens de leden de
mogelijkheid met elkaar te communiceren en op
berichten te reageren.
Inmiddels heeft een presentatie in de kerkenraad
plaatsgevonden door het bedrijf dat deze app
ontwikkelt (Donkey Mobile).
De communicatie/digitaliseringscommissie heeft
inmiddels groenlicht gekregen in de ontwikkelings- en
testfase van deze app mee te doen.
In december 2019 zal dan opnieuw bekeken worden
of er verder met deze app gewerkt zal gaan worden.
Tijd dus om nu het hoe en wat van deze app wat
uitgebreider met u te delen.
De grote en succesvolle merken
waaraan Henrik Wienen (31) apps
verkocht, heeft hij verruild voor
kerken.

Met zijn bedrijf Donkey Mobile, gevestigd in
Bodegraven, ontwikkelt hij nu een app waarmee
kerken een gemeenschap 2.0 kunnen worden.
Wienen ziet dat kerken behoefte hebben aan goede
communicatie met hun leden en een gemeenschap
willen vormen, maar dat het vaak ontbreekt aan
continuïteit en kwaliteit.
“Kerken hebben vaak een website en in het begin
wordt die enthousiast bijgehouden, daarna zakt het
in. Met Donkey Mobile ontwikkelen we een app voor
telefoons en tablets waarmee kerken een
gemeenschap kunnen vormen met hun leden en de
betrokkenheid met hen kunnen vergroten.Net als bij
Facebook kunnen kerken met de app berichten op
hun tijdlijn plaatsen waarop mensen kunnen
reageren. Ook zijn groepen te maken, bijvoorbeeld
voor jeugd, Bijbelstudie enz. Ook kunnen kerken
landelijk nieuws over kerken eenvoudig op deze app
delen. Daarnaast is de app te gebruiken voor
praktische zaken, zoals een ledenlijst en agenda(’s).
Nu staat een predikant 's zondags op de kansel en
houdt hij zijn preek. Hoe mooi zou het zijn als hij in de
dagen daarvoor al contact zou hebben met de leden
en hen kan triggeren om naar de dienst te komen.
Dat kan met deze app."
Elke kerk in Nederland, of dat nu in Bodegraven,
Utrecht of Den Helder is, heeft dezelfde behoefte.
Wij ontwikkelen daarom één app waar kerkgemeenschappen zich op kunnen abonneren en die zij zelf
kunnen vullen qua content en hun eigen logo en foto's
kunnen gebruiken.
Donkey Mobile is nu hard bezig met ontwikkelen en
hoopt van de zomer de iOS-app (voor iPhones) te
testen, daarna de Android-app en eind van het jaar
moeten beide apps gebruiksklaar zijn.

Het ontwikkelteam

“Monkey Mobile gelooft in de toekomst.
Met deze app zijn kerken daar straks klaar voor",
zegt Wienen.
Voor kerken is het belangrijk dat zij ook aanwezig zijn
op smartphones. Anders missen zij een belangrijke
manier waarop jongeren, maar ook ouderen,
tegenwoordig communiceren.
Wordt vervolgd!

(Bronvermelding AD)

Wie zijn er jarig?
voor God den Heere
(psalm 96)
Het zingen van liederen is een essentieel onderdeel
van de aanbidding van God. Vaak denken we bij
Bijbelse liederen alleen aan de psalmen.
Maar ook in andere delen van de Bijbel staan
liederen verscholen. En liederen die op Bijbelse
teksten zijn geënt hebben ook schrijvers als Johannes
de Heer geïnspireerd. Die inspiratie wordt ons
gegeven door de Heilige Geest en die zal blijven
doorgaan. Door die ontwikkeling is het aanbod van
kerkelijke liederen enorm. Niet alleen qua genre,
maar ook als we kijken naar de psalmen.
Hoeveel versies zijn er niet van psalm 23?
En daardoor kunnen we zo genieten van
programma’s als Nederland Zingt.
Zingen is een manier van verbinding zoeken met God
en met elkaar en dat moet doorgaan. En dus verlangen we ernaar dat ook nieuwe generaties opgroeien
met liederen waar het verhaal van God in doorklinkt.
Dat is dan ook de reden dat we liederen zingen die
ons – alle generaties – verbindt. Ook zoeken we naar
een manier die nieuwe liederen ons eigen te maken.
Dat kan vervreemdend zijn, we herkennen de tekst of
de melodie niet. Dat geldt voor oude generaties met
nieuwe liederen en voor nieuwe generaties met oude
liederen.
Zondag 1 september is er weer een combo.
Zij zingen met ons liederen die bekend zijn en minder
bekend. Liederen die we al vaker gezongen hebben
en soms ook een nieuw lied, zoals dit keer. We zingen
na de verkondiging lied 732 uit de bundel
Opwekkingsliederen: ‘Wat een wonder’ (dat ik
meewerken mag).
We zullen het lied voorafgaand aan de dienst, zo
rond 9:25 uur, introduceren en voorzingen.
Wilt u voor die tijd oefenen? Op de achterste pagina
van deze Zondagsgroet zijn (voor digitale lezers van
de Zondagsgroet)een aantal links opgenomen,
waarmee u een aantal minder bekende liederen een
aantal keer kunt beluisteren en misschien al zelfs
mee kan zingen. Zo is er ook een link voor Opwekking
732.
Oei die gaat snel, denkt u misschien…Wat zal blijken,
het is geen moeilijk lied.

2 september Dhr. T. C. de Wit,
Lindenhovestraat 21, 2471 XJ
Mw. J. H. Bos – Muit, Meije 13,
2411 PG Bodegraven
Dhr. H. C. Hoogendoorn,
Ds. B. Boltstraat 2, 2471 PK
Geert Habben Jansen,
Stieltjesweg 794B, 2628CK Delft
3 september Dhr. H. Boer,
Lindenhovestraat 14, 2471 XK
Mw. J. van der Eijk – Ruting,
Lindenhovestraat 12, 2471 XK
4 september Mw. M. G. Hoogendoorn – van der
Velden, Brugstraat 24, 2471 AT
Mw. M. Regtuijt – Kroon,
C. Sluijterstraat 3, 2471 PM
5 september Mw. D. E. Luijendijk – Klomp,
Ds. B. Boltstraat 10, 2471 PK
Dhr. M. J. van Wijngaarden,
Dr. Schreuderstraat 13, 2471 PP
Mw. J.W. Molenaar,
Lindenhovestraat 1, 2471 XJ
6 september Mw. I. Klüver – van Noort,
Dr. Schreuderstraat 18, 2471 PS
Dhr. T.J. L. de Bruin,
Spuistraat 96D,1012 TZ Amsterdam
Anne Boer, Vinkebuurt 38, 2471 XC
7 september Mevr. J. Blom – Los,
C. Sluijterstraat 29, 2471 PM
Mevr. J .A. van den Tempel – Dekker,
Kortsteekterweg 30,
2407 AG Alphen a/d Rijn

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
voor het verschijnen van de volgende nieuwsbrief.

Staat u niet in de lijst, of verkeerd vermeld?
Meldt dit dan even via:
zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
of via telnr. 06-28982952.

3 september Mw. N. Broere, Rijngaarde 223,
2411 EX Bodegraven
Verder zijn jarig:

1 september wordt
Iefke van der Hulst, Kortsteekterweg 20,
2407 AG Alphen a/d Rijn, 5 jaar
2 september wordt Fem van Dijk,
Palmboomhof 2, 2471 BC, 9 jaar

Kerkdiensten Ipse de Bruggen
8 september Pastor M Onderwater
15 september Ds. M. Lok-Maarleveld
De oecumenische vieringen vinden plaats in zaal 1
van ‘de Haven’. De vieringen beginnen om 11.00 uur
tenzij anders aangegeven.
Collecteopbrengsten
4 augustus
18 augustus
25 augustus

Diaconie Geldzorg.
Kerk
Onderhoud gebouwen
Kerkrentm. Quotum
Diaconie
Voedselbank Alphen

€ 213,95
€ 200,46
€ 175,83
€ 186,40
€ 234,85

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: 06-46341251.
Jeugd- en jongerenwerker
Jan-Peter Molenaar
Tel: 06-47018526
Mail: jp@chillandtalk.nl
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, tel. 0172 610632/06-21490148 of
scriba@pkn-zwammerdam.nl
Kerkenraadsvergaderingen in 2019
Dag
Datum
Aanvang
Woensdag
25-9-2019
20.00 uur
Dinsdag
26-11-2019
20.00 uur
U kunt deze data aanhouden voor het eventueel
stellen van vragen aan de kerkenraad.

Agenda Jeugdwerk

- Maandag 2 september 2019 – tijdstip niet bekend
Alpha 2.0 kring. (voor 20-ers) Wisselend bij
deelnemers thuis.
- Dinsdag 3 september 2019 – tijdstip niet bekend
Vergadering commissie jeugdwerk
- Woensdag 4 september 2019 – 20.00 uur
Kring geloofsopvoeding (Oranje Nassauschool)
- Zaterdag/Zondag 14 en 15 september 12.30 uur
Startweekend J.C. Hoogendoornlaan 26/kerk
Alle activiteiten vinden plaats in ‘de Ontmoeting’,
tenzij anders is aangegeven.
Vlammen zijn er vele
(vele gaven, vele leden, één Geest)

Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.
Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.
Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.
Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.
Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.
Liedboek 970
Tekst: Anders Frostenson - ‘Lågorna är många’
Vertaling: Coen Wessel

Orde van dienst voor zondag 1 september – 9.30 uur
Voorganger: ds. Anne Post
Organist: Jaap Snel
Combo o.l.v. Marjolein Post
In deze dienst worden een aantal liederen gezongen, die mogelijk bij een aantal van u onbekend zijn.
Om een idee te krijgen hoe deze liederen klinken, is een aantal links toegevoegd.
- Inleidend orgelspel en voorzingen Opwekking 732
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- Zingen: Psalm 121:1
- Stil gebed
- Zingen: ‘Votum en groet’ https://www.youtube.com/watch?v=T28cgI-RAkc
- Zingen: Opwekking 733: ‘Tienduizend redenen’ https://www.youtube.com/watch?v=3YKesHS_7zE
- Gebed
- Zingen: lied 672:3 en 7 ‘Komt laat ons deze dag’

- Kindermoment/zingen kinderlied: Alles wordt nieuw II,28 ‘Samen spelen’
- De kinderen gaan naar de nevendienst
- 1e schriftlezing: Nehemia 4: 1-17 (HSV)
- Zingen Joh. de Heer 983 ‘Heer, wat een voorrecht’ https://www.youtube.com/watch?v=euVEoLf8LnA
- 2e schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 1-11 (HSV)
- Zingen LvdK 320: 1, 3 en 4 ‘Zingt een nieuw lied voor God de Here’
- Verkondiging
- Zingen: Opwekking 732 ‘Wat een wonder’ https://www.youtube.com/watch?v=A8HeO-FZRDI
- Kinderen komen terug
- Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
- Collecten:
1e collecte: Kerk
2e collecte: exploitatie ‘de Ontmoeting’
- Slotlied: Opwekking 167 ‘Samen in de naam van Jezus’
- Zegen

