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Weekbrief zondag 17 januari 2016

Morgen
Aanvang
Voorganger

Middag
: 09.30 uur
: Ds. Sander Ris

Organist
: Bastiaan v.d. Pijl
Ouderling v.D.: Annelies Kamsteeg
Kosters
: Cor en Cora
de Jong
Collecte

: 1e Kerk
: 2e Onderhoudsfonds

Kindernevendienst voor
: Groep 1 (1,2,3)
Groep 3 (6,7,8)
Onderwerp
Bijbeltekst

: Nu is het feest
: Johannes 2:1-11

Er is deze zondag in onze kerk
geen middagdienst.
Om 17.00 uur is er een Gebedsdienst voor de Eenheid van de
Kerken - Kerk met de Beelden,
Peulenstraat 167
Bloemengroet
De bloemen gaan als
groet van de gemeente naar
Mw. A.Baardman-Stempvoort
(Rembrandthof 447)

Wilt u vandaag de bloemengroet wegbrengen? Meldt u zich dan na de
morgendienst even bij één van de dienstdoende kerkenraadsleden.
Koffie drinken
Volgende week is er na de morgendienst gelegenheid om onder het genot
van een kopje koffie/thee met elkaar na te praten. Iedereen is van harte
welkom!

Liturgie morgendienst
Lied
92 : 1, 6, 7
Klein Gloria
Lied
534 : 1, 2, 3, 4
Lied
568a
Lied uit ‘Hemelhoog’, nr. 391
KND Lied
Lied
280 : 1, 2, 3, 4, 5, 7
Lied
975 : 1, 2, 3
Opwekking voor kinderen nr. 5
Lied uit ‘Hemelhoog’, nr. 408

Liederen uit andere bundels dan
het Liedboek worden
geprojecteerd met de beamer.

Schriftlezingen:
Marcus 2 : 1 – 22

Voor de dienst oefenen we Lied
391 uit de bundel ‘Hemelhoog’.

Agenda
Zo 17 jan
Zo 17 jan
Ma 18 jan
Woe 19 jan
Zo 24 jan.

19.30 uur
Catechisatie
20.00 uur
Belijdeniskring ‘Jong Volwassenen’
20.00 uur
Alphakring
Uiterste inleverdatum bestelling collectebonnen
(afhalen zondag 24 januari)
09.30 uur
Ds. Sander Ris - Doopdienst
In deze dienst zullen Eli Bot en Hailey de
Boon worden gedoopt.

Meer informatie is te vinden in de Wegwijzer en op de website:
www.pknbovenhardinxveld.nl. Diensten die in onze kerk worden gehouden,
zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Kopie Weekbrief
Kopie voor de weekbrief kunt u schriftelijk of digitaal aanleveren tot vrijdag
12.00 uur bij Gerda Eijkelenboom, Alb. Cuypstraat 19, 3372 XA, H’veld,
telefoon 0184 – 618632, e-mail : gerda.eijkelenboom@gmail.com.

Ambtsdragers gezocht
Enkele maanden geleden hebben we u geïnformeerd dat we op een eerder
moment in het jaar op zoek willen gaan naar nieuwe ambtsdragers. Door
omstandigheden die hieronder kort beschreven staan, is dit toch iets anders
gelopen. Leo van Wingerden, onze penningmeester, heeft aangegeven
graag nog aan te willen blijven als penningmeester in de kerkenraad voor
een nieuwe termijn van vier jaar. Binnen onze plaatselijke regeling staat
echter dat een ambtstermijn maximaal vier jaar duurt (met een mogelijke
verlenging van een jaar).
Naar aanleiding van deze nieuwe situatie hebben we overleg gehad binnen
de kerkenraad. We willen voor de bijzondere functie van penningmeester
een uitzondering te maken. Dit betekent dan ook dat we een aanpassing
moeten maken in de plaatselijke regeling, dat de functie van
penningmeester twee termijnen van vier jaar kan omvatten. Tijdens de
aankomende gemeente-avond zullen we hier ook nog op terugkomen.
Verder heeft Nel de Jong aangegeven haar huidige termijn als diaken met
één jaar te willen verlengen.
Dit houdt vervolgens in dat we op zoek zijn naar twee nieuwe
ambtsdragers, namelijk een diaken en een ouderling voor een ambtsperiode
die aanvangt vanaf Pinksteren (mei 2016). Corry van Wijngaarden (diaken)
en Annelies Kamsteeg (ouderling) zijn dan aftredend. We stellen het als
kerkenraad op prijs dat gemeenteleden hier over meedenken. Dus vanaf dit
moment willen we u vragen om namen in te dienen voor nieuwe
ambtsdragers, of kunt u uiteraard uzelf hiervoor aanmelden.
Dit kunt u doorgeven aan onze scriba Gerda Eijkelenboom, Albert
Cuijpstraat 19, gerda.eijkelenboom@gmail.com (telefoon 06-51759379).
Graag ontvangen we uw opgaven uiterlijk woensdag 27 januari. Vanaf dat
moment gaan wij hier als kerkenraad ook actief mee aan de slag om
mensen te benaderen. Zodra er nieuws te melden is, laten we dit de
gemeente weten en zoals gebruikelijk worden de namen twee weken voor
de bevestigingsdienst aan de gemeente bekend gemaakt, waarna er
gelegenheid is om eventuele bezwaren in te dienen.
We zien uit naar namen voor nieuwe ambtsdragers en naar uw en jullie
bijdrage hiervoor. Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen of
opmerkingen zijn, horen wij dit als kerkenraad graag.
Arnold Tromp

Oecumenische dienst – 17 januari

Op 17 januari vindt, traditiegetrouw in de week voor gebed van eenheid van
kerken, ook in Hardinxveld-Giessendam een oecumenische dienst plaats. De
werkgroep Interkerkelijk Contact in Hardinxveld heeft deze dienst
voorbereid. Dit jaar is de samenkomst in de Kerk met de Beelden,
Peulenstraat 167. Deze gebedsdienst wordt geleid door ds. Z. Albada, ds. S.
Ris en pastoor K. Vlaming. Teun Sterrenburg bespeelt het orgel en de dienst
begint om 17.00 uur.

