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Kerkdiensten op 14 oktober 2018 – 4e zondag van de herfst
Ontmoetingskerk
Oude Kerk
10:00 uur
19:00 uur Vesper
Avondmaalsviering
Voorganger Ds. E.B. Kok
Ds. M.M. de Vries
Ambtsdrager Jan Kuijvenhoven
Jos van der Wel
Organist
Den Heijer
Gerard Bal
Lector
Miep Buitelaar
Kinderkring Groep 1 t/m 8
Streekverband de 10 - Project Tuko
Inzameling
Mercy Ships Holland
Pamoja, Kenia. / Uitgang: Kerk
parallel

10:00 uur woerdblok
11:30 uur juniorkerk

Ds. N.C. Smit Avondmaalsviering
Ds. Marjan de Vries

Bloemengroet U bent u in de gelegenheid de bloemengroet te brengen
naar: fam. Langstraat Prof. Holwerdalaan 27
Weekagenda:
Ma.
Wo.
Wo.
Do.
Do.

15
17
17
18
18

okt.
okt.
okt.
okt.
okt.

20:00
09:30
17:30
14:30
21:00

-22:00
-11:15
-19:00
-16:30

Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk

Kerkenraadsvergadering
Koffietijd (II)
Bij mekaar buurtrestaurant
Atrium: Seniorensoos
Rapen, Nieten. Kerkblad “Een”

Kerkdiensten op 21 oktober 2018 – 5e zondag van de herfst
Ontmoetingskerk 10:00 uur
Oude Kerk
Oude Kerk
10:00 uur
19:00 uur
Ds. C.W. van der Meij
Ds. N.C. Smit Ds. E.B. Kok
Vesperplus
Kinderkring:
Groep 1 t/m 6
basics
Inzameling: Wereldvoedseldag - Nepal
Mercy Ships
stimulering vis en ecotoerisma
Holland
bij de uitgang: Kerk
Berichten van max. 75 woorden donderdag vóór 22 uur per e-mail naar bijeen@pkn-naaldwijk.nl.
Bijeen op vrijdag per e-mail ontvangen? Wordt abonnee via www.pkn-naaldwijk.nl menu Contact

Huwelijks jubileum.
Op dinsdag 16 oktober zijn dhr. en mevr. Den Heijer-van der Deijl,
55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Een fijne dag en Gods
zegen toegewenst.
Berichten:
Collecte De Tien:
Stichting Tuko Pamoja De doelstellingen van het project zijn de verbetering van
het onderwijs, de medische voorzieningen, het drinkwater en irrigatie, de
landbouw, de economie en de levensomstandigheden van de armen in het
algemeen. Ook wordt hulp geboden in de vorm van kleding, schoolgelden, voedsel
enz., maar het uitgangspunt blijft, dat alleen steun wordt verleend, die van
blijvende waarde is. De opvang en opleiding van armlastige- en weeskinderen in
krotten is ook een belangrijk onderdeel van het project.
Juniorkerk
Ken je het verhaal van de kleine David die zomaar het gevecht met de reus
Goliath aandurfde? Het hele leger en ook zijn grote broers zijn bang en durven
niet. Hoe kan het dat hij wel durft en niet bang is zoals al die anderen? David
gelooft dat God steeds bij hem is. Kom je luisteren naar dit verhaal en met ons
meevieren vandaag om 11.30uur in de kerkzaal.
Schakeltje:
Hoi allemaal, we gaan weer beginnen met Schakeltje! Zit je ook in de
eerste of tweede klas van de middelbare? Dan ben je van harte welkom op zondag
om 10:00 uur in De Rank. Achteraf mogen ouders/belangstellenden vragen komen
stellen. Kan je deze keer niet? Elke tweede zondag van de maand is er Schakeltje
tijdens de kerkdienst.
Aike, Marlies, Laura, Sandra.
Wees welkom bij Onder Koffietijd (II)!
Aanstaande woensdag, 17 oktober, komen we weer bij elkaar. Nieuwe mensen zijn
van harte welkom. Of je nu 30, 40, 50 of 60 bent: je mag weten dat je
uitgenodigd bent! We gaan met elkaar in gesprek over de woorden “Onze Vader
die in de hemel zijt.” Bekende woorden, maar wat zegt jou dat eigenlijk? Inloop
met koffie vanaf 9.30u; start om 9.45u en afsluiting rond 11.15u
Petra van der Hout
Kerkblad “Een”
Rapen en Nieten van het Kerkblad Een vindt niet op maandag 22 oktober plaats
maar op DONDERDAG 18 oktober om 9.00 uur.
Dit vanwege de herfstvakantie.
Paul Oosterwijk
Nieuw seizoen Search
Zit jij in de 3de of 4de klas van het voortgezet onderwijs dan ben jij dit seizoen
welkom bij Se@rch. Bij deze de uitnodiging om aanstaande zondag om 10 uur
naar de chillroom te komen voor de eerste bijeenkomst. Na de kerkdienst zijn ook

de ouders welkom om kennis te maken met ons. Hopelijk tot zondag!
André, Esther, Wouter en Jenny
VesperPlus
Op 21 oktober een bijzondere vesper: een VesperPlus met muziek uit de
‘Dominicus’ in Amsterdam o.l.v. dirigent en pianist Paul Valk. Onder de titel ‘Hoor
je mij’ zingt een gelegenheidskoor nieuwe religieuze liederen onder de bezielende
leiding van Paul Valk, waarbij ook een groot aandeel samenzang is met alle
aanwezigen.
HALLO CONTACT VIERINGEN
(.......om elkaar, God en jezelf te ontmoeten)
De Hallo Contact Vieringen worden door een groepje gemeenteleden (jong en
oud), samen met de
dominee voorbereid. Voor het komende seizoen is er nog genoeg ruimte voor jou
om mee te doen.
Velen ervaren deze voorbereiding als een waardevolle aanvulling op hun eigen
geloofsleven.
Bovendien deel je vele geloofsaspecten met anderen.
Als je je aangesproken voelt en je wilt aansluiten, meld je aan !
Cees van Dalen

ORDE VAN DIENST VOOR DE ZONDAGMORGEN
14 oktober 2018 – Ontmoetingskerk
OM TE BEGINNEN
Moment van stilte
Groet voorganger:
Genade voor u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer
allen:
AMEN
Welkom
Aanvangslied
975, Jezus roept hier mensen samen (lied v.d. maand)
Bemoediging gevolgd door drempelgebed:
voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
drempelgebed
Psalm
119: 1, Welzalig wie de rechte wegen gaan
 tijdens het naspel mogen de kinderen naar voren komen

Kinderen vooraan
Lied
274: 1, 2, 3, Wij komen hier ter ere van uw naam

 tijdens het naspel gaan de kinderen naar de eigen kring en nemen ze het licht mee

RONDOM HET WOORD
Gebed
Lezing uit de Bijbel: Deuteronomium 15: 1-11
Lied
119: 46, 48, Gerechtigheid en recht heb ik gedaan
Lezing uit de Bijbel: Marcus 10: 17-27
Lied
843: 1, 2, 3, 4, Wat te kiezen
Verkondiging
Lied
718: 1, 2, 3, 4, God, die leven hebt gegeven
DELEN
Wij gedenken Hendrik Marten Malestein
Gedachtenislied 769: 1, Eens, als de bazuinen klinken
Gebeden
Collecte  de kinderen komen terug uit de eigen kring
Tafelgebed, afgesloten met het Onze Vader
Lied
388, Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
Delen van brood en beker
Dankgebed
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied
912: 1, 2, 4, 5, Neem mijn leven, laat het, Heer
 de kleinsten kunnen tijdens het slotlied worden gehaald uit de oppas

Zegen
Bij het maken van de afdrukken van Bijeen wordt
gebruik gemaakt van papier met een ecolabel

