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Zondagsbrief 

Zondag 9 januari 2022 

2de zondag van Epifanie 
 
Voorganger: 
Bart Stobbelaar 
 
Ouderling: 
Dirk Schravendeel 
 
Diaken:  
Melanie Steenaart 
 
Lector:  
Yvonne Kamperman 
 
Beeld en geluid: 
Nico Slappendel en    
Dirk-Jan Westerveld 
 
Muzikale medewerking: 
Klaas Zijdeveld 
 
Koster: 
Wim Dijkstra 
 
Bloemengroet: 
Anne Marie van Oost 
 
Kindernevendienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij vóór  
donderdagavond  
19 uur via 
zondagsbrief@ 
ontmoetingskerkgouda.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen 
Vandaag zal Bart Stobbelaar voorgaan in de Ontmoetingskerk, een geliefde 
gastvoorganger. Helaas betreft het nog een online dienst. Met een klein 
groepje mensen wordt vanuit de kerk de dienst verzorgd, ondanks alles 
weten we ons met elkaar verbonden. 
 
Iedere woensdagavond van half 8 is tot 8 uur is er een vesper in de St Jan, 
Ook deze vesper is alleen online meebeleven en u kunt de vesper later 
terugkijken: www.vespersgouda.nl. 
 
Zondag 16 januari is er een oecumenische dienst in de St Josephkerk aan 
het Aalberseplein. De dienst is waarschijnlijk enkel online (dit hangt af van 
de laatste corona-richtlijnen) tijd van aanvang is 15.30 uur. 
 
Zondag 16 januari zal ds Leo Webbink, in het verleden ook werkzaam in 
onze wijk en een graag geziene gastpredikant, intrede doen in de 
Oudhoornse kerk in Alphen aan den Rijn. De dienst is mee te beleven via 
www.ohklive.nl 
 
De avond rondom het 8e werk van barmhartigheid die deze donderdag 
gepland stond komt te vervallen vanwege de coronamaatregelen, we hopen 
de avond in februari te laten doorgaan, belangstellenden kunnen zich alvast 
aanmelden bij Fred van Ipenburg of Hilmar Pot. 
 
Op zondag 23 januari zal Joke Slappendel haar ambt als ouderling en 
scriba neerleggen, we zijn dankbaar voor de taak die ze zo trouw verrichtte. 
Margit Klaver-Rooks is bereid gevonden haar functie over te nemen. We 
hopen haar op deze zondag in haar ambt te kunnen bevestigen. Mocht u 
vragen hierover hebben dan kunt u zich wenden tot onze voorzitter of 
scriba. Ook zullen we afscheid nemen van Nico Reitsma en Marcel van 
Luxemburg, zij legden hun ambt al eerder neer maar dit werd nog niet in 
ons midden in een eredienst bekrachtigd. 
 

Bloemengroet 
De bloemen vandaag gaan als hartelijke groet en teken van verbondenheid 
naar Gert en Marianne Koppenaal 

 

Diaconale mededelingen   
De eerste collecte is bestemd voor Individuele hulp  gemeenteleden. 
De diaconie biedt hulp aan kwetsbare gezinnen of individuele personen in 
situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. 
Deze financiële hulp kan eenmalig zijn voor het oplossen van acute nood, 
maar er kunnen ook leningen verstrekt worden voor een langere periode. 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Kerk Gouda. 
De tweede collecte is voor kerk 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 is geeft voor de kerk en de diaconie het minste extra kosten wanneer u 
de app Appostel gebruikt, maar de vertrouwde rekeningnummers kunt u 
natuurlijk ook gebruiken. 
 

http://www.ohklive.nl/


  

 

Bemoedigende tekst: 

“Roem en rijkdom zijn 

van U afkomstig, U 

heerst over alles. In Uw 

hand liggen macht en 

kracht besloten, U beslist 

wie groot en machtig 

is.”(1Kronieken 29:12) 
 

 

 

Na de dienst, om half 12, is er gelegenheid om vanaf de kerk een rondje te 
wandelen met andere gemeenteleden. Iedere week wordt er een net 
andere route gelopen, de wandeling neemt maximaal een uur. Welkom! 
Meet informatie bij Erik Wijlhuizen. 
 
 
ORDE VAN DIENST 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande)  Lied 100: 1 en 2 
 
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 
………… 
Amen 
 
Zingen Lied 100: 3 en 4 
We gaan zitten 
 
Kyriegebed 
Glorialied Lied 518: 1 en 6 
 
Rondom het woord 
Gebed van de zondag 
 
Uitleg bij de bloemschikking 
Voor jong en oud 
 
Lezing  Jesaja 40 : 1 - 11 
Zingen  Lied 439: 1, 2 en 3 
Lezing   Lucas 3 : 15, 16 en 21, 22 
Zingen  Lied 339a 
 
Uitleg en verkondiging 
Muzikaal meditatief moment 
 
Zingen  Psalm 527 : 1, 2, 4 en 5 
 
Gaven en Gebeden: 
 
Diaconale mededelingen: 
 
Gebeden afgesloten met Onze Vader 
 
Zingen  Lied 686 : 1 en 2 
 
Wegzending en zegen (met gezongen Amen) 
 

AMEN 


