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“Roem en rijkdom zijn vanUu afkomstig, u
heerst over alles. In Uw hand liggen macht en
kracht besloten, U beslist wie groot en
machtig is.”(1Kronieken 29:12)

Ochtenddienst:
Middag/avonddienst:
Ouderling van dienst:
Lector:
Collecte:

ds David van Veen (HA)

Pianist:
Koster:
Peter van der Put
Audio en Video:
Arie Bijl
Kindernevendienst:
e
1 Individuele hulp gemeenteleden
2e Pastoraat en eredienst
Melkbus: Stichting Bootvluchteling

Mededelingen
• Maandag 11 januari is het voorbede. Helaas niet in ‘de Veste’ voorlopig.
Tot de maatregelen verlicht worden, zullen we thuis bidden. Per mail geven
we gebedspunten door. Ook u kunt gebedspunten doorgeven: mailadres:
geertsmanelleke@gmail.com
Namens de voorbedegroep: Marjon, Bert, Margreet, Ineke en Nelleke.
• In onze kerkelijke organisatie hebben we naast de wijkgemeente en de
PKN Gouda ook te maken met de Classis en de landelijke PKN.
In de classis zijn vanuit de gemeenten die onder die classis vallen bij
toerbeurt vertegenwoordigingen die deelnemen aan de classicale
vergaderingen. Het is sinds 2017 niet meer zo dat elke wijkgemeente in de
classis vertegenwoordigd is. Voor Gouda en directe omgeving was er een
vacature voor een diaken afgevaardigde in de classis per 1 januari 2021.
Hiervoor heeft Peter Burghgraaff zich kandidaat gesteld en hij is ook
verkozen. Dat betekent, dat in de dienst van 24 januari aanstaande Peter
als diaken met bijzondere opdracht bevestigd zal worden.
Bloemengroet vanuit de gemeente
De bloemen van vorige week zijn naar Mw. Blanken gegaan, zij is
onlangs geopereerd en daarvan herstellende. Gelukkig is de operatie
heel goed gegaan, maar gezien haar leeftijd, bijna 90, is herstel wel iets
van langere adem.
Henk Lansink, voor wie de bloemen vorige week bestemd waren was nl
een paar dagen met vakantie. Hij krijgt de bloemen deze week als blijk
van medeleven met het overlijden van zijn vrouw Marry.

Tonio van Pijpen
Rob Smallenburg
Dick Loef / Wim Hendrikse
2e helft online bijeenkomst

Collecte mededelingen
1e collecte Individuele hulp gemeenteleden
De diaconie biedt hulp aan kwetsbare gezinnen of individuele personen in
situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.
Deze financiële hulp kan eenmalig zijn voor het oplossen van acute nood,
maar er kunnen ook leningen verstrekt worden voor een langere periode.
De tweede collecte s bestemd voor Pastoraat en eredienst.
Diversen
Hartelijk bedankt voor alle lieve telefoontjes en wenskaarten voor en na mijn
operatie. Ook ds David van Veen bedankt voor de voorbede.
En bedankt voor de prachtige bloemen uit de kerk van afgelopen zondag.
Met hartelijke groet, Ans Blanken
Aan de deur
Wij zoeken nog wat adressen waar we welkom zijn. We willen graag wat
afwisseling. Dus geef je op bij Gretha Beute.
Graag tot ziens Gretha, Wout Beute

Wij wensen elkaar een goede dienst toe!
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Informatie De Veste en Bovenwijkse informatie
Liturgie
Welkom en mededelingen (door de ouderling)
Dienst van voorbereiding
Aanvangslied: 276
Stil gebed, bemoediging en groet (gemeente gaat zitten)
Dienst van het Woord
Gebed om de heilige Geest met lied 681 ( 3 x)
Aandacht voor het liturgisch bloemstuk
Aandacht voor de kinderen
Lied: 839 ( alleen refrein na couplet 2 en 4)
Lezing: Jesaja 25: 6 – 9
Lied 791: 1,2 en 3
Lezing: Johannes 2: 1 - 12
Lied: 791: 4,5 en 6
Overweging
Lied: 793: 1 en 3
Dank – en voorbeden
Lied: 386
Viering van maaltijd van de Heer
Lied 403 A, 1e 2 zinnen: Als wij dan eten van dit brood
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Lied: 408 D
Delen van brood en wijn
Na korte inleidende woorden delen wij in de kerk en thuis van het brood en
de wijn
Ondertussen zingen de zangers van Taizé
Dankgebed
Slotlied: 416
Aan de deur bij…
Zegen, gevolgd door gesproken Amen

