ZONDAGSBRIEF
VREDEKERK DE LIER
13 januari 2019
Hartelijk welkom in deze morgendienst.
Medewerking aan deze dienst

Predikant:
Organist:
Koster:
Ouderlingen:

20e jaargang nr. 2

Orde van dienst
Voor de dienst
Lied 972: 1 + 5 + 7
Welkom
Lied 276: 1
Stil gebed, bemoediging,
groet
Lied 276: 3
Gebed
Leefregel
Loflied Psalm 146a: 1 + 5
Tijd voor de kinderen
Evangel. liedbundel 278: 1

Geke de Haan
Leo Bouma
Martin Hulscher
Rien van Dam
Jan Tamerus
Diakenen:
Anne-Mieke Ridder
Collectant: Nel Koornneef-de Jong
Schriftlezing: Tonny Ridder-Bos
Beamer:
Paul Mosterd
Oppas:
Lida Benschop-Groen
Sandra van der Meer-Koevoet Lezen: Prediker 9: 7 – 10
Vandaag:
viering Heilig Avondmaal
Lukas 7: 31 – 35
Lukas 7: 22: 16 – 19
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor
Streekverband de Tien en de tweede is
bestemd voor de kerk.

Lied 384: 1 + 5 + 6 + 7 + 9

Verkondiging

Orgelspel
Lied 384 (Nederlands!)
Past. Mededelingen
Kindernevendienst
Groepen 1 t/m 8: Moniek Lagerweij-Kortekaas Gebeden
Onderwerp: Jezus en de duivel - Lucas 4: 1-13 Collecten
Lied 287: 1 + 4
‘de duivel probeert Jezus te verleiden,
Viering Avondmaal:
maar hij slaagt daar niet in.’
Nodiging, Tafelgebed,
Avonddienst
bidden Onze Vader,
De avonddienst is om
Vredegroet,
19.00 uur in de Domkerk
Instellingswoorden.
met ds. B. Schoone.
Lied 403a
Delen, Danken
Slotlied 378: 1 + 3 + 4 + 5
Zegen

Zieken Vredekerk
Reinier de Graaf gasthuis, (Reinier de Graafweg 5, 2526 AD) Delft:
mw. Nel Jordaan–van der Wacht, Jan Vermeerplein 15. (Afd. 3 H).
dhr. Piet Boekestijn, Pr. Irenestraat 65.
mw. Letta Voogt–Noordam, Pr. Irenestraat 41.
Thuisgekomen:
mw. Annie Boekestijn–Vermeer, Pr. Irenestraat 65 (2678 EA).
mw. Elly Voogt-Los, Muskaat 85 (2678 WK).
Bloemengroet
De bloemen van zondag 30 december zijn als groet van de gemeente
naar Jan Voogt Muskaat 85, naar mw. Visser-Dorsman, Verpleegtehuis
Vrederust en naar echtpaar Leen & Nellie Lagerwerf, Hoofdstraat 78s
gebracht.
Collecte tijdens Heilig Avondmaal
De collecte tijdens de viering van het
Heilig Avondmaal is bestemd voor Streekverband De Tien.
Door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken wordt geld
ingezameld voor het ondersteunen van zes projecten. Deze projecten
zijn volgens een procedure gekozen en worden voor een vaste periode
ondersteund. Het geld gaat volledig naar deze projecten.
Eén van de projecten die momenteel wordt ondersteund is Mano a
Mano. Voor verdere informatie: www.manoamanodomrep.nl
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL56 RABO
0336204345 t.n.v. diaconie Vredekerk o.v.v. Streekverband De Tien.
Vredekerk en Nashville verklaring
U heeft allen ongetwijfeld vernomen van de ophef over de zgn
Nashville verklaring. Een verklaring waarin onder andere de
homoseksuele liefde sterk veroordeeld wordt. De leden van het
moderamen van de Vredekerk nemen nadrukkelijk afstand van deze
uitspraken. Dit alles druist in tegen datgene waar wij voor staan en
wat wij zien als de heelheid van Gods schepping en de door Hem
verwachte samenleving en broeder- en zusterliefde.
Namens het moderamen, Cor van der Mark voorzitter
Actie Kerkbalans 2019
In de week van 21-25 januari ontvangt u weer de bekende envelop,
waarin wij u vragen om uw toezegging voor de vrijwillige bijdrage
voor het kerkenwerk van onze Protestantse gemeente. Doet u ook
weer mee?

Agenda

Datum aanvang
13/01

11.00 uur

13/01
15/01
17/01
17/01

19.00 uur
09.45 uur
09.00 uur
19.45 uur

20/01 09.30 uur

20/01 19.00 uur

activiteit

FRIS-dienst met Martijn Vellekoop in de Rank.
De eerste van het nieuwe jaar met als toepasselijk
thema; ‘een nieuwe blik’. Aan het begin van een
een nieuw jaar kijken we graag met een frisse
blik naar de dagen die voor ons liggen in 2019.
We maken goede voornemens en hopen allemaal
op een gelukkig nieuwjaar. Maar wat maakt ons
gelukkig? Welke dingen zijn belangrijk voor ons?
Iedereen kijkt met andere ogen naar de
toekomst, maar Jezus helpt ons om te laten zien
wat werkelijk belangrijk is in ons leven.
Martijn Vellekoop uit Naaldwijk komt ons helpen
om met ‘een nieuwe blik’ 2019 in te gaan.
Er is weer FR!Sse muzikale begeleiding en oppas
voor de kleintjes. Iedereen is vanaf 10.30 uur
welkom voor ontmoeting, koffie, thee of fris.
De FR!S commissie: Anja, Jenny, Bernard en Elly
Avonddienst in de Domkerk met ds. B. Schoone
Zestig + groep in de Vredekerk.
Wekelijks morgengebed in het koor van de Dom.
Passage in de Rank.
Agnes van den Berg komt vertellen over haar
‘Barrelrace’, die zij maakte met Lenny Dijkshoorn.
Zij reden in een oude auto van Amsterdam naar
Dakar in Gambia. Als Westlands team hebben zij
aan hun rit een tuinbouwproject voor vrouwen
verbonden, dat door stichting kinderen van
Lamin is opgezet. Het beloofd een avontuurlijke
avond te worden met mooie beelden.
Geïnteresseerden betalen € 3,-.
Oecumenische dienst in De Domkerk.
Week van Gebed voor de Eenheid van
de Christenen.
De Vredekerk is gesloten; er is geen zondagsbrief.
Zangdienst in de Vredekerk.

(vervolg agenda z.o.z.)

Datum aanvang
23/01 19.30 uur

26/01 21.00 uur

27/01 09.30 uur
27/01 14.30 uur
29/01 19.00 uur

activiteit

Netwerkmeeting Westlandse kerken in de
Theaterloods in Naaldwijk.
In het Westland werken allerlei kerken en mensen
samen om missionaire initiatieven mogelijk te
maken. Sommige kerken denken na over de
vraag hoe en welk missionair werk ze willen
ontwikkelen, maar wat is 'missionair' nu eigenlijk?
Waarom zijn we missionair actief? Wat is het heil
dat we willen delen? Een leven na de dood?
Vrede op aarde? Meer mens zijn? Wat zou het
Westland missen wanneer de kerken één voor
één zouden sluiten?
Deze avond denken we daar over na in de
Theaterloods in Naaldwijk. Van harte welkom!
Aanmelden via meeting@westlandsekerken.nl
want vol is vol! (Entree € 5 per persoon)
Sfeervolle Winter avond op Noordlierweg 47.
Namens de PKN mogen wij jullie uitnodigen bij
onze Sfeervolle Winter Avond! Wij zorgen voor
een hapje en drankje. Het jaarthema is “een goed
gesprek”. Heb je zin in een avond gezelligheid!
Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten
in de leeftijd van 25 tot 55 jaar? Kom en neem
gerust iemand mee! Info: 06-232 569 21
Aanmelden: Peterhanneke@caiway.nl
Kerk– & Schooldienst met de Kon. Julianaschool.
Zondagmiddagbreek in het Anker.
Collectebonnenverkoop, zaaltje achter de Dom.

Hongerige tieners
In januari gaan de jeugdgroepen (voorheen catechisatie) weer verder
met hun programma. Ze beginnen dan met een maaltijd. Dit hoeven
geen culinaire hoogstandjes te zijn. Voor tieners draait het er vooral om
dat het lekker (en veel) is! Per keer zorgen twee mensen voor het eten.
Wie vindt het leuk om voor de tieners te koken? Mail, bel of app naar
Marjan Paauwe: Marjan72Paauwe@gmail.com of 06-11840828
Kopij
Kopij voor de Zondagsbrief van 27 januari 2019 kan tot donderdag 24 januari 19.00 uur
ingeleverd worden op Essenhof 2, tel. 512 639, e-mail: webmaster_gereformeerd@pkndelier.nl.

Website: www.pkndelier.nl

