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Mededelingen 
Vandaag is de eerste zondag van een nieuw kalenderjaar. We beginnen 
het jaar samen, maar helaas op afstand. Met een klein groepje mensen 
verzorgen we vanuit de kerk de dienst, ondanks alles weten we ons met 
elkaar verbonden. 
 
Iedere woensdagavond van half 8 tot 8 uur is er een vesper in de St 
Jan, op het moment kan deze vesper niet bezocht worden maar u kunt de 
vesper wel online meebeleven of later terugkijken: vespersgouda.nl 
 
Volgende week 9 januari zal Bart Stobbelaar voorgaan in de 
Ontmoetingskerk, een geliefde gastvoorganger. Helaas betreft het ook 
dan een online dienst. 
 

Bloemengroet 
De bloemen vandaag gaan als hartelijke groet naar Annemarie Luijten, na 
een heel lastige periode heeft ze onlangs een plek gekregen op een 
behandelafdeling voor autisme in Oegstgeest, ze zal hier 6 maanden 
doordeweeks zijn.  
Een kaartje voor haar is natuurlijk altijd gezellig: Annemarie Luijten, LUMC 
Curium Het Kompass, Endegeesterstraatweg 27 E, 2342 AK Oegstgeest 
 

Diaconale mededelingen   
De eerste collecte vandaag is bestemd voor missionair-diaconaal werk. 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Kerk 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. 
Het jaardoel van de melkbus die bij de uitgang staat, is Stichting 
Bootvluchteling. Ook dit doel kan via het rekeningnummer van de Diaconie 
en dan aangeven t.a.v. Stichting Bootvluchteling. 
Het geeft voor de kerk en de diaconie het minst extra kosten wanneer 
u de app Appostel gebruikt, maar de vertrouwde rekeningnummers kunt u 
natuurlijk ook gebruiken. 
 

Aktie Kerkbalans Digitaal  
Hierbij doen wij een dringende oproep aan alle gemeenteleden om digitaal 
toe te zeggen voor de komende Actie Kerkbalans, zodat er zo weinig 
mogelijk fysiek contact nodig is. Velen van u hebben hierover op 16 
december al een e-mail ontvangen, samen met de folder van de Actie 
Kerkbalans. Via de daarin genoemde link of via de Appostel app kunt u nu 
al digitaal toezeggen voor 2022. Ons verzoek aan u is dit voor 4 januari 
2022 te doen, zodat wij geen brief aan u hoeven te komen overhandigen. 
Heeft u geen e-mail van ons ontvangen? Dan kan het zijn dat deze in uw 
spambox, reclame of ongewenste e-mail terecht is gekomen. Is dit niet het 
geval en wilt u deze graag alsnog ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar 
kerkelijkbureau@pkngouda.nl.  
Via de link https://site.skgcollect.nl/209/pagina/2415/actie-kerkbalans.html 
kunt u digitaal toezeggen voor de Actie Kerkbalans. Wanneer u nog geen 
account heeft en u uw registratienummer niet weet, dan kunt u hiervoor 
mailen naar: kerkelijkbureau@pkngouda.nl.  

 



  

 

Bemoedigende tekst: 

“Let op, ik zal mijn bode 

zenden; hij zal de weg 

voor mij effenen. Opeens 

zal hij naar zijn tempel 

komen, de Heer naar wie 

jullie uitzien, de engel 

van het verbond naar wie 

jullie verlangen.” ( 

Maleachi 3:1) 

 
 
 

 

 

 
 
ORDE VAN DIENST 
Welkom en mededelingen 
Zingen  Lied 511: 1 en 2 
 
Stil gebed 
Groet en bemoediging, drempelgebed 
De Heer zij met u  
Ook met U zij de Heer 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
Trouwe God, vergeef ons dat wij Uw licht niet hebben gezien 
en aan U en elkaar zijn voorbijgegaan 
…… 
Wij vragen U:  
Zie ons weer aan 
en leid ons uit de duisternis 
Kom uit uw verre verte naar ons toe, Heer 
Schenk ons een nieuwe toekomst 
Amen 
 
Zingen Lied 511: 7 
 
Bloemschikking 
Kyriegebed 
 
Glorialied Lied 474: 1, 2 en 6 
 
Gebed van de zondag 
Voor jong en oud 
 
Lezing  Jesaja 61 : 10 – 62 : 3 
Zingen  Lied 176: 1, 5 en 6 
Lezing   Lucas 2 : 21 - 39 
Zingen  Lied 159a 
 
Uitleg en verkondiging 
Muzikaal meditatief moment 
 
Zingen  Psalm 90a : 1, 5 en 6 
 
Diaconale mededelingen 
 
Gebeden afgesloten met Onze Vader 
Zingen  Lied 489 : 1 en 2 
 
Wegzending en zegen 
AMEN 


