
  

 

 
                 

Zondag 8 januari 2023 
 
Voorganger:  
Dominee Ineke Polet 
 
Muzikale begeleiding:     
Klaas Zijderveld 
 
Ouderling:   
Magda Vlot 
 
Diaken:   
Sonja Vos 
 
Lector:   
Joke Slappendel 
 
Beeld en geluid:  
Heleen van der Kooij 
Joke Slappendel 
 
Bloemen:  
Anne Marie van Oost 
 
Koster:  
Wilbert Jan Zeelenberg 
 
Kindernevendienst: 
Anneke Benckhuijsen 
 
Welkomstdienst:  
Albert en Anne Marie 
van Oost 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij inleveren: 
Uiterlijk donderdagavond  
19.00 uur op 
zondagsbrief@ontmoetings
kerkgouda.nl 

 

 
 
 
 
 
 

Welkom 
In deze dienst is Ineke Polet onze voorganger. Het thema van de dienst is “De Wijzen uit 
het Oosten” 

 
Bloemengroet 
De bloemen gaan vandaag als groet en bemoediging naar mevrouw van Daalen 
Slingerland 
 
Gespreksbijeenkomsten Aan Tafel! 
Er zijn inmiddels ruim 10 bijeenkomsten gepland. De eerste is op vrijdagavond 20 januari. 
Elke bijeenkomst wordt geleid door een koppel van gastheer/vrouw en gespreksleider. Zij 
kiezen het onderwerp, de werkvorm en op welke dag. Steeds is het doel: elkaar 
ontmoeten en spreken over geloofsonderwerpen, op speelse wijze, tijdens een maaltijd 
Aan Tafel! De meeste bijeenkomsten zijn bij iemand thuis. Het schema van de 
bijeenkomsten is terug te vinden in de OMK-app en op het prikbord in de 
Ontmoetingskerk. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst. 
Inschrijven kan op de intekenlijst, die ook op het prikbord hangt. Meer informatie bij 
Roelie, Hilmar of bij het voorbereidend koppel. We hopen op inspirerende bijeenkomsten! 
 
9 januari meditatie  
Na alle kerst- en nieuwjaars drukte vindt u het misschien prettig weer eens in alle rust in 
de kerk bij elkaar te komen. We willen iedereen dan ook van harte uitnodigen voor de 
meditatie-bijeenkomst op maandag 9 januari. Vanaf 19.45 is er inloop en kunnen we ons 
in rustige sfeer voorbereiden. Om 20.00 uur starten we met de meditatie. Deze avond aan 
de hand van een korte parabel. De meditatie duurt ongeveer tot kwart voor negen. Daarna 
is er voor wie wil nog de mogelijkheid elkaar bij een kop thee even te ontmoeten. Omdat 
het in de kerk een stuk kouder is dan we gewend waren, is het waarschijnlijk verstandig 
iets warms aan te trekken of mee te nemen om een plezierige meditatie mee te maken.  

 
Collectemededelingen 
De eerste collecte (of: de collecte tijdens de dienst) is de diaconale collecte bestemd voor: 
Missionair Werk Erica Hijkoop. Erica werkt al meer dan 28 jaar in Roemenië, in en 
rondom de stad Iasi, dicht bij de grens met Moldavië. In Iasi zijn opvanglocaties ingericht 
voor Oekraïense vluchtelingen. Als Stichting Izvor helpen Erica en Elles zo veel mogelijk. 
Zij leveren bedden, kussens, tafels, stoelen en voedsel. In Acasa, het bejaardenhuis, 
worden een aantal Oekraïense bejaarden opgevangen. De hoge gasprijzen zijn zorgelijk 
en er lijkt geen einde aan de oorlog te komen.Erica weet zich gesteund door God en door 
u als gemeente, in gebed en financiële ondersteuning. Info: https://stichtingzorgnet.eu/  U 
kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Gouda. 
 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. U kunt uw gift overmaken op 

rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse  
Gemeente Gouda. 

 
ORDE VAN DIENST 
 
OPGANG 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING      
We zingen (staande) ons Aanvangslied:  Psalm 136 vers 1, 4 en 13 
Stil gebed, Bemoediging en groet 
 
Voorganger: De Heer zij met u 
gemeente :   OOK MET U ZIJ DE HEER 
voorganger   Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
gemeente:    DIE HEMEL EN AARDE GESCHAPEN HEEFT 

https://stichtingzorgnet.eu/


  

 

 
                 

 

Bemoedigende tekst: 

 
"Heer geef vrede aan 

degenen, die op U 

wachten. Verhoor, Heer 

het gebed van degenen, 

die U aanroepen." (Jezus 

Sirach 36:16) 

 

voorganger:  Genade zij ons en vrede, van God onze Vader 
     en van zijn Zoon, Jezus Christus, 
    en van de Geest, die ons aanvuurt 
   in geloof, hoop en liefde 
Allen zingen:  Amen. 

                                     we gaan zitten 
We bidden ons Kyriëgebed  
We zingen ons Glorialied   NLB 117d (2x) 
 
RONDOM HET WOORD          
Gebed bij deze zondag       
Aandacht bij de liturgische bloemschikking     
 
Een verhaal voor de kinderen-  en voor alle mensen die van verhalen houden.  
We zingen  NLB 103c  vers 5 (sterrenlied) 
de kinderen gaan naar de nevendienst  
 
Schriftlezing uit het Oude Testament Psalm 148 vers 1t/m 6 en 11 t/m 13  
We zingen    Psalm 148 vers 1 en 6    
 
Schriftlezing uit het Nieuwe Testament 
Mattheus 2 vers 1 t/m 11 
We zingen  NLB 214  vers 2, 4 en 7  

 
Bijbeluitleg en verkondiging   

                   
We luisteren naar ‘t muzikaal meditatief moment 
We zingen    NLB 486 vers 4 
 
GAVEN EN GEBEDEN         
Diaconale mededelingen en Inzameling van gaven  
de kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
We zingen NLB 912 vers 2, 3, 6  
 
We danken en bidden 
Stil gebed 
We bidden samen hardop het Onze Vader 
     
UITLEIDING      
 
We zingen staande ons slotlied NLB   419 vers 1, 2, 3.   
Tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit de crèche ophalen zodat 
ook zij aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen. 
 
Zegenbede  met gezongen AMEN 
Er klinkt pianomuziek 

 


