
Zondag 12 januari 2020               kleur: Groen                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorganger:    ds.  Jan Kortleve            
Ouderling van dienst:  mw. Arja de Jong 
Diaken van dienst:   dhr. Carel van Liempt 
Organist:    mw. Janny Oostingh 
Lector:    mw. Lammy Veenstra 
Muziekcoördinator:   mw. Carola Tavenier 
Kosters:     dhr. en mw. Alfred en Lammy Veenstra 
Beamer:    dhr. Jelle Woustra 
Kerk TV:    dhr. Fokko Meilof 
 

Orde van dienst 
 
Welkom en mededelingen 
Drempelgebed 
Zingen    Lied 459: 1, 2 en 3              
Votum en groet    
Vg:      Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem:  Die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk   
van zijn hand niet loslaat. Amen 
Gebed  
Zondagswoord   Handelingen 10: 34b -36  
Zingen    Psalm 72: 7              
Bijbellezing    Mattheüs 3: 13 - 17             
Zingen    Lied 459: 4, 5 en 6 
Bijbellezing    Jesaja 42: 5 – 9 
Zingen    Lied 459: 7 
Bijbellezing    Handelingen 10: 37 - 48 
Verkondiging  
Zingen     Lied 524: 2 en 5 
Dank en voorbeden 
Berichten uit de gemeente 
 
Inzameling van de gaven voor:      1. Diaconie, z.o.z  2. Kerk   
Slotlied     Lied 538: 2 en 4 
Wegzending en zegen 
Uitgangscollcte:    Oecumene   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Aan alle gemeenteleden 

Op onderstaande data worden er in onze gemeente weer huiskamergesprekken 

georganiseerd. 

Data middag 14.00 uur – 16.30 uur avond 19.30 uur - 22.00 uur 

Woensdag 26 februari x  x 

Donderdag 27 februari   x 

Dinsdag 3 maart  x x 

 

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de bijbel wordt 

verteld. Gods woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en 

inspiratie. Maar ook een boek, dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bv. als het 

gaat om omgang met de natuur of zorg voor de ander. Een goed verhaal laat je 

namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor 

jezelf, maar deel je met anderen. De huiskamer ontmoeting haakt aan bij drie 

belangrijke elementen van gemeente-zijn: ontmoeting, bezinning en pastoraat.  

De voorbereidingsgroep: ds. Jan Kortleve, Arja de Jong, Dirk Jan van der Zee, Arja 

Looyen, Klaas Glas en Ineke van der Zee nodigt u van harte uit deel te nemen aan een 

huiskamergesprek. De groepen bestaan uit ongeveer 7-10 personen. De groep 

ontmoet elkaar bij één van de deelnemers thuis. Opgeven voor zondag 26 januari 

2020, kan via de mail: arjalooy@gmail.com  telefonisch: Klaas Glas 0516 514438, 

mobielnr. 06 30792223 of via onderstaand strookje. Dit strookje kunt u in de bus doen 

in de hal van het Anker. 

……………………………………………………………………………………………………………

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer 

 

Doet/doen mee aan de huiskamergesprekken met …………persoon/personen 

Indien mogelijk graag meerdere keuzes aangeven; dit vergemakkelijkt onze 

groepsindeling 

Middag (14.00 uur – 16.30 uur) 

  woensdag 26 februari                       dinsdag 3 maart 

Avond (19.30 uur -22.00 uur 

 woensdag 26 februari         donderdag 27 februari        dinsdag 3 maart 

 

mailto:arja.looyeng@gmail.com


 

 
 
 


