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Weekbrief zondag 7 oktober 2018
Israëlzondag
Morgendienst

Middagdienst

Aanvang
Voorganger

Aanvang
M.m.v.

: 09.30 uur
: drs. A. Noordam,
Dordrecht
Organist
: Bastiaan van der Pijl
Ouderling vD : Martijn Kamsteeg
Kosters
: Cor en Cora de
Jong
Collecte
: 1e Kerk
: 2e Kerk & Israël
(landelijk)
Kindernevendienst : Groep 1 (1,2,3) en
Groep 2 (4,5)
Onderwerp
: Zo kom je bij God
Bijbeltekst
: Marcus 10: 1-16

Kinderdienst

: 16.00 uur
: Kindertheater
Onwijz

Er is kinderoppas voor de
allerkleinsten.

Bloemengroet
De bloemen gaan als felicitatie van de gemeente naar
mw. M. de Groot-van der Plas (Rembrandthof 15).
Wilt u vandaag de bloemengroet wegbrengen?
Meldt u zich dan na de morgendienst even
bij één van de dienstdoende kerkenraadsleden.

Liturgie morgendienst
Lied
Klein Gloria
Lied
Lied
KND lied
Lied
Lied
Lied
Lied
Lied

121 : 1 en 4
791 : 1, 2, 3 en 4
72 : 7
859 : 1 en 4
992
827
105 : 5
788 : 1 en 3

Schriftlezingen:
Maleachi
2 : 10-16
Marcus
10 : 1-12

Liederen uit andere bundels worden geprojecteerd met de beamer.

Agenda
Zo.
Wo.

7 okt.
10 okt.

Zo.

14 okt.

19.30 uur Catechisatie
Uiterste inleverdatum bestelling collectebonnen
(afhalen zondag 14 oktober)
09.30 uur Ds. R.E. Stiemer, ’s Hertogenbosch
ZWO-dienst

Meer informatie vindt u in de Wegwijzer en op de website:
www.pknbovenhardinxveld.nl.
Diensten uit onze kerk zijn te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Kopie Weekbrief
Kopie voor de weekbrief kunt u digitaal aanleveren tot donderdag
18.00 uur bij het weekbrief-team: Weekbrief@PKNBovenHardinxveld.nl.

Werelddiaconaat-dienst 14 oktober
Werkgelegenheid voor takkendraagsters en werkloze jongeren in Addis
Abeba – Ethiopië
In februari 2015 gingen Tea van Korlaar en Martha de Jong naar Ethiopië en
trokken zich het lot aan van de takkendragers, vrouwen die met ongeveer
50 kg. sprokkelhout de berg af komen lopen en daar een zeer klein bedrag
mee verdienen. Onderweg kunnen ze bovendien nog lastig gevallen worden
door mannen die door het bos lopen.
In deze bijzondere dienst komt Marco Hens
van Stichting Dorcas vertellen over het
project dat in 2004 al is opgestart om deze
vrouwen en werkloze jongeren te helpen.
Sinds 2015 steunen wij als gemeente dit
project al met de zendingsbusjes.
Ds. R. Stiemer uit Den Bosch leidt deze dienst.
De collecte in deze dienst is voor het project van Dorcas. We willen deze
collecte van harte aanbevelen!!
Na de dienst is er gelegenheid om met Marco te praten, terwijl de koffie en
thee klaar staan.
Als extraatje serveren we Eisbein op een broodje, om te proeven.
Deze Eisbein kunt u voor €6,- bestellen bij Adri van Wingerden
(adrivanwingerden@live.nl) .
De opbrengst komt ten goede aan het St. Michaels Girls Hostel in New
Delhi, India (Stichting Hulp Vervolgde Christenen).
De ZWO-commissie
Nel de Jong, Alice Stam, Geja Sterrenburg, Willeke Kooistra, Ingrid Bron

Kerstproject “De Lofstem”
Dit jaar kunt u een aantal weken als projectlid aansluiten bij koor “De
Lofstem”. Vanaf dinsdag 30 oktober kunt u 8 repetities mee repeteren voor
ons kerstoptreden. Wij treden dit jaar op tijdens de kerstnachtdienst in de
PKN Gereformeerde Kerk te Giessendam/Neder-Hardinxveld
(Stationsstraat) op 24 december 2018 om 20.30 uur.

Kosten voor deelname als projectlid zijn 20 euro per persoon. (Mocht u na
dit project besluiten dat u vast lid van ons koor wilt worden, krijgt u de 20
euro retour.)
Het motto van ons koor is: iedereen is welkom.
Het chr. gemengd koor “De Lofstem” uit Hardinxveld-Giessendam is
opgericht in 1937 en bestaat dus al meer dan 80 jaar. Het is een
interkerkelijk koor met leden uit ongeveer 9 verschillende kerken in
Hardinxveld en daarbuiten. Sinds 30 augustus 2011 is Carola Loeve onze
dirigent.
De repetities vinden plaats in het bijgebouw van de PKN Gereformeerde
Kerk Boven-Hardinxveld, Jan Steenstraat 5 te Hardinxveld-Giessendam. Wij
repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, onderbroken
door een pauze waarbij koffie en thee wordt geschonken. Natuurlijk bent u
ook op iedere dinsdagavond van harte welkom om eens een kijkje te nemen
bij één van onze repetities en te zien of u ons koor wil komen versterken!
We hopen u te zien!
Kijk ook eens op onze website:
www.delofstemhardinxveld.nl

