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NIEUWSBRIEF  
 

ZONDAG 10-01-2016 
 

KERK AAN DE HAVEN 
 

 

 

 
Voorganger : Dhr. S. Both 
Organist : Ben de Rooij 
 
 

Naam en kleur van de zondag 
Het is vandaag de eerste zondag na Epifanie met als bijpassende kerkelijke kleur 
groen. 
 

Thema van de dienst 
Het gedenkboek 
 

LITURGIE 

 
Voorbereiding 
 

Welkom 
Stil gebed 

 Intochtslied / aanvangslied (staande): Psalm 67: 1 en 2 
Bemoediging en groet (staande) 
Gebed van toenadering en ontferming 

 Samenzang: Psalm 116: 1, 3 en 8 
Moment met de kinderen; daarna gaan zij naar de Jeugdkerk 

 
Dienst van het woord 

 
Gebed 
Schriftlezing (1): Maleachie 3: 13-18 door lector Joop Joosen 
 
13

Jullie hebben tegen elkaar harde woorden over mij gesproken – zeg de HEER 
-, en jullie vragen: “Wat hebben we dan over u gezegd?” 

14
Jullie hebben gezegd: 

“Wat heeft het voor nut om God te dienen, wat hebben we eraan dat we zijn 

voorschriften in acht nemen en ons in een boetekleed hullen voor de HEER van 
de hemelse machten? 

15
We moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, 

want wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor de wind, en wie God beproeft 
komt er goed vanaf! 

16
Zo spraken de mensen die ontzag voor de HEER hadden 

tegen elkaar, en de HEER hoorde het en luisterde aandachtig. In zijn bijzijn 
werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de 
HEER hadden, die zijn naam hoogachtten. 

17
Op de dag die ik voorbereid – zegt 

de HEER van de hemelse machten- zullen zij mijn eigendom zijn. Ik zal hen 
sparen zoals je een kind spaart dat je gehoorzaam is. 

18
Dan zullen jullie het 

verschil weer zien tussen rechtvaardigen en wettelozen, tussen mensen die God 
gehoorzamen en wie dat niet doen. 
 

 Samenzang: Lied 313: 1,2 
Schriftlezing (2): Openbaring. 20: 11-15 door dhr. Both 
 
11

Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de 
hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. 

12
Ik zag de doden, 

jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog 
een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de 
boeken stond geoordeeld naar hun daden. 

13
De zee stond de doden die ze in 

zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen 
werd geoordeeld naar zijn daden. 

14
Toen werden de dood en het dodenrijk in de 

vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 
15

Wie niet in het boek van 
het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid. 
 
Samenzang: Lied 313: 3, 4 en 5 
Verkondiging 
Meditatief orgelspel 

 Samenzang: Lied 864: 1, 2 en 5 
De kinderen komen terug in de kerk 

 

Dienst van het delen 
 

De kinderen komen terug in de kerk 
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, afsluiting met het samen bidden 
van het Onze Vader) 
 
Collecten: 
1. Hospice  
2. College van Kerkrentmeesters  
3. College van Kerkrentmeesters 

 Slotlied (staande): Psalm 150: 1 en 2 
Heenzending, zegen en gezongen beaming 
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DE MEELEVENDE GEMEENTE 

 
Om privacyredenen wordt de inhoud van deze rubriek niet op internet getoond. 
Mocht u prijs stellen op de inhoud van de gehele Nieuwsbrief, dan kunt u dat 
kenbaar maken door een bericht te sturen naar nieuwsbrief.kerk@gmail.com U krijgt 
dan, tot wederopzegging, elke zaterdag de Nieuwsbrief via e-mail toegestuurd. 
 

AGENDA VAN DEZE WEEK 

Vrijdag 15-01 om 19:00u Inspiratiefilm “Dancing in Jaffa” in Theater de Leest 
 
 

VARIA 

Collectes op zondag 10 januari 2016 
Vandaag is de 1e collecte bestemd voor het Hospice. 
Met Hospice Francinus de Wind is in Waalwijk een huis gerealiseerd waar terminale 
patiënten uit de regio Tilburg - Den Bosch, op een menswaardige manier afscheid 
kunnen nemen van het leven wanneer dit thuis niet mogelijk is. De financiering is 
door verandering in de wet AWBZ veranderd in Wet Langdurige Zorg (WLZ), 
waardoor alle kortdurende zorg bij de zorgverzekeraars terecht komt. Dat geldt ook 
voor hospicezorg. Hoe dit zal uitpakken voor 2016 is nog onzeker. De Diaconie 
steunt het Hospice. De 2e en 3e collecte zijn bestemd voor het werk van de 
Kerkrentmeesters. 
 
KOMPAS ONTVANGEN IN 2016?  
Vul een machtiging in!! 
In de maand december stuurden we aan alle lezers van Kompas een brief en/of een 
e-mail voor zover ze nog geen machtiging hebben afgegeven voor het abonnement 
in 2016. Inmiddels hebben ongeveer 300 lezers gereageerd. Dat is minder dan de 
helft van de bijna 800 kompassen die we afgelopen maanden verspreid hebben. We 
missen dus nog een abonnement van ongeveer 500 leden. Achter in de kerk liggen 
machtigingsformulieren. Vul die zo spoedig mogelijk in en geef deze uiterlijk 18 
januari aan één van de kerkrentmeesters of bestel en betaal via de webwinkel direct 
voor het abonnement. 
  
Wilt u het machtigingsformulier thuis ontvangen? Stuur dan een mail aan 
kerkrentmeesters@pgwaalwijk.nl.   
 
Oud papier 
In januari is 1820 kg oud papier opgehaald met als opbrengst € 81,90. 

 
Ambtsdragers 
In de dienst van volgende week zondag nemen we afscheid van Liesbeth Spohr – 
Hazelaar, Laban Deurloo en Bas Verduin. Joyce Heurter-Wong, Annemarieke de 
Wit – Eemsing en Wim van Drunen zullen worden (her)bevestigd tot ouderling. We 
zijn als kerkenraad en gemeente God dankbaar! 
 
 

WILT U REAGEREN OP DEZE DIENST? 
 

Voorganger:  
 

Dhr. Both 
 0348 - 551334 
 both5@kpnplanet.nl 

Contactpersoon: 
 

Gijs Maas 
 0416 - 785421 
 maasgijs@hotmail.com 

 

Nieuw in de Kerk aan de Haven? Hartelijk welkom!  
We maken graag nader kennis met onze nieuwe leden.  
Schrijf uw/jouw gegevens op een briefje (naam, adres, telefoon en e-mail) en stop 
deze in de collectezak. Dan nemen wij contact op. Natuurlijk zijn wij ook per e-mail 
bereikbaar: scriba.kerkaandehaven@pgwaalwijk.nl 
 
De Nieuwsbrief op internet: www.pgwaalwijk.nl 

mailto:both5@kpnplanet.nl

