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  Bloemengroet 

De bloemen gaan naar Mevrouw Co Matse, als groet van de gemeente en 
wens tot een goed herstel. 
 

Bedankje 
Lieve mensen, 
Zondag 22  januari werd ik verrast omdat ik de bloemen van de kerk kreeg. 
Een schitterende boeket met o.a.witte rozen en paarse bloemen. Een 
compliment voor de maakster.De bloemen kreeg ik omdat ik een paar dagen 
in het ziekenhuis had gelegen vanwege mijn hart. Ik ben n l. gedotterd. Fijn 
om zo’n blijk van meeleven te ontvangen van de gemeente. 
Hartelijk dank. Netty van den Berg. 
 

Diaconale mededelingen 
De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: 
Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburghshofje. 
‘t Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige 
psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen 
door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. 
Hulp wordt op verschillende manieren geboden: er is de mogelijkheid van 
huisvesting met begeleiding, ambulante begeleiding en hulp bij schulden (via 
SchuldHulpMaatje).  
Info: www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl; T 0182 – 
525925. 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. 
Denkt u ook aan de melkbus voor het werelddiaconaat? 
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.  
 

6 februari Meditatie 
Op maandag 6 februari is er weer een meditatie-avond. We proberen stil te 
worden in Gods nabijheid. Met behulp van muziek, een aandacht oefening 
en een tekst. En te ontdekken wat er dan gebeurt. Vanaf 19.45 uur is er 
inloop en kunnen we even tot rust komen. Om 20 uur starten we met de 
meditatie. Die 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 verstandig iets 
warms aan te trekken of mee te nemen om een plezierige meditatie mee te 
maken. Van harte welkom! 
 

De Oliebollenactie 
De oliebollenactie van het cluster werelddiaconaat van 31 december heeft 
het mooie bedrag opgeleverd van € 4003,-. 
Hiermee steunen we het jaarproject van World Vision voor hulp aan 
kwetsbare kinderen in Syrië. 
We willen iedereen hartelijk bedanken die hieraan heeft bijgedragen. 
Cluster werelddiaconaat 
 

Menorah  
Volgende week zondag  12 februari zal het koor Menorah medewerking 
verlenen aan de ochtenddienst Menorah staat nu onder leiding van de 
nieuwe dirigent Betthilde Keij. 
We zien uit naar uw komst . 

http://www.swanenburghshofje.nl/
mailto:info@swanenburghshofje.nl


  

 

Bemoedigende tekst: 
 
“In mijn nood riep ik tot 

de Heer, ik schreeuwde 

naar mij God om hulp. In 

Zijn paleis hoorde Hij 

mijn stem, mijn roepen 

bereikte zijn oren” Psalm 

18:7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPGANG 
pianospel 
welkom en binnendragen gebedslichten 
VOORBEREIDING 
aanvangslied  lied 272: 1 (staande)   
  
stil gebed 
groet en bemoediging, drempelgebed 
 
Gegroet jullie allen, wees welkom 
GEKOMEN ZIJN WIJ OM LEVEN EN LIEFDE, OM LICHT, OM VREDE. 
weet dan dat de EEUWIGE met u zal zijn 
OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
in vertrouwen roepen wij het uit: 
ONZE HULP IS IN DE NAAM VAN DE EEUWIGE 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
HIJ ZAL NIET TOELATEN DAT ONZE VOET WANKELT, 
ONZE BEWAARDER ZAL NIET SLUIMEREN. 
de BARMHARTIGE is onze Bewaarder, de LIEFDEVOLLE  
is onze schaduw aan onze rechterhand. 
AAMEN 
 
Zingen:   psalm 31: 1, 3      
gebed om ontferming 
Zingen glorialied: psalm 98: 3, 4 
 
RONDOM HET WOORD          
gebed van de zondag          
  
een moment met de kinderen   
Zingen   lied 783: 1, 2 
 
Inleiding op de lezingen 
lezen   Deuteronomium 30: 15 – 20 
zingen   lied 316: 1, 4 
lezen   Matteüs 5: 17 - 26    
zingen   lied 320: 2, 3 
 
uitleg en verkondiging   
muzikaal meditatief moment 
Zingen   lied 791: 1, 2, 3 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Diaconale mededelingen 
Inzameling van de gaven 
Dankgebed,  
stil gebed 
 
VIERING MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Zingen    lied 276: 3 
Gebed 

Vredesgroet 
Delen van brood en wijn 
Tijdens de rondgang zingen: lied 568a 
UITLEIDING 
Slotlied   321: 1, 2, 3, 7 (staande) 
Inleiding op de zegen, 
zegen  
wegzending  lied 810 (2x) 1 Voorganger, 2 Allen 
 
Pianospel 

 

 


