ZONDAGSGROET
MARANATHAKERK
Zondag 18 september 2022
S T A R T Z O N.D.A.G
Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum no 728
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Ds. Joep van den Berg
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Tel: 06 - 57323018
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Kerkelijk Bureau (PKN):
Mw. Marianne Huiskens-Kuijpers
Klipper 48, 2401 MZ Alphen a/d Rijn
Tel: 06 - 22634255
E-mail: kb@mkalphen.nl
Kopij Zondagsgroet
zondagsgroet@mkalphen.nl

Website en e-mail: www.mkalphen.nl / info@mkalphen.nl
De eredienst is rechtstreeks te volgen of op een later moment terug te zien
via de app of het internet: www.mkalphen.nl/kerkomroep
of via ons YouTube kanaal: www.mkalphen.nl/youtube
CKRM:
IBANnr. NL19INGB 0000 151095 tnv Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn
Diaconie: IBANnr. NL23INGB 0000 426891 tnv Diaconie Geref. Kerk Alphen a/d Rijn
ZWO:
IBANnr. NL35INGB 0000 394762 tnv ZendingsCommissie Alphen a/d Rijn

Voorganger 10.00 uur

Ds. Joep van den Berg, m.m.v. Zamar
Na de dienst koffie/thee drinken, verzorgd
door wijkteam 1
Ambtsdragers
Simon van Hemsbergen, ouderling
Carla van Tol, diaken
Ambtsdrager voor ontvangst Elly Havenaar
Organist
Arie van Egmond
Koster
Patrick Vis
Kerk TV
Piet Pijper
Beamer
Gerrit Leideman
Kindernevendienst
Elisa van Bekkum
Oppasdienst
Lidy van Dorp, Rachel
Collectanten
Kirsten van Tol, Jan Ooms
Collectes
1e Stichting Dorcas
2e Eredienst en Pastoraat

De bloemen
De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke groet gegaan naar
Mevr. J. van Beijeren – Werther, Prins Hendrikstraat

Orde van Dienst zondag 18 september 2022
THEMA: AAN TAFEL MET JEZUS
Welkom en mededelingen
Intochtslied:

LB 276 Zomaar een dak boven wat hoofden ARIE

Votum en Groet ZAMAR begeleiding
Inleiding
Lied HH 391 BRENG ONS SAMEN Youtube
https://youtu.be/a8LcePfI6Hs
Kindernevendienst
Kinderlied:
KOM AAN BOORD
https://youtu.be/JidRs-K0iZg
Gebed om ontferming
HH 679: Heer, uw licht en uw liefde schijnen ZAMAR
HH 294: De Rivier ZAMAR
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing:

Schriftlezing: Lucas 24, 13 – 32 Emmausgangers
HH 399 Samen in de naam van Jezus ARIE

VERKONDIGING
ZINGEN:

LIED: TIENDUIZEND REDENEN ZAMAR

Kinderen komen terug
Kinderlied:
GOD HEEFT MIJ GEMAAKT VAN TOP TOT TEEN
HTTPS://YOUTU.BE/8ZY83JXFUK8
Inzameling van de gaven
Gebeden: Dankzegging en voorbeden, Stil gebed,
HH 545 Onze Vader in de hemel ZAMAR
HH 629 HEER, IK KOM TOT U ZAMAR
Zending en Zegen
LB 415 Zegen ons, Algoede
Gezongen

3 x Amen
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Van de kindernevendienst
Deze zondag is de derde van een blok
met vier verhalen over Jozef. Jozef is de
oudste zoon van Rachel en Jakob. Uit de
familie van Jozef ontstaat uiteindelijk een
groot volk, het volk van Israël. Door Jozef
komt het volk in Egypte terecht. Op deze
zondag staat Genesis 41:33-57 centraal.
Jozef is door zijn broers verkocht, en zo
terechtgekomen in Egypte. In Egypte legt hij dromen van andere mensen
uit, en hij doet dat ook met twee dromen van de farao.

Waarvoor collecteren we vandaag?
De eerste collecte is voor Stichting Dorcas
Stichting Dorcas biedt hulp aan de allerarmsten vanuit Nederland tot
ver over de landsgrenzen
Wij zijn Dorcas. We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het
prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen,
die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig
tegelijk. We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden
heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we
levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in
situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos
lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden
we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.

DE JARIGEN
Wie vieren de komende week hun verjaardag?
20 sept Carlijn van Vliet
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

Ds. Joep van den Berg.
Werkzaam op dinsdagmiddag, donderdag en vrijdag

Bij de dienst AAN TAFEL MET JEZUS!
Lucas 24, 13 – 32 ‘Zien van Jezus geeft een hart dat brandt’
Geloven is niet vanzelfsprekend. Dat is het nooit geweest, al doen we
soms van wel. Dan hebben we het met een zekere weemoed over vroeger,
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toen het kerkelijk leven anders was, en toen je zelf ook anders was. Toen
was geloven heel gewoon, of was het: Toen was geluk heel gewoon?
Het is maar de vraag of dat werkelijk zo was.
Geloven is eigenlijk nooit ‘heel gewoon’. En dat het dat niet is, is iets wat je
goed kunt proeven in de verhalen die we in de kerk lezen en overdenken,
de zogenaamde verschijningsverhalen.
Je zou misschien denken, als Jezus is opgestaan uit zijn graf en verschijnt
aan zijn vrienden – daar wordt toch wel het meest overweldigende bewijs
geleverd, daar ontstaat de zekerheid van het geloof, want wat is er
krachtiger dan een God die de dood overwint, die levend opstaat uit het
graf?
Maar de sfeer die deze verhalen ademen, is juist andersom.
Laten we aan tafel gaan met Jezus!

Uit de gemeente
Gouden huwelijk
Judy en Niek Oosterom vieren op 19 september dat zij 50 jaar geleden met
elkaar in het huwelijksbootje zijn gestapt. Een heleboel jaren en fijn dat zij
dat samen mogen beleven. We feliciteren hen hartelijk met hun in goud
gegoten samenzijn. Klein gedichtje: ’50 jaar getrouwd – Elkaar zo kennen
is van elkaar houden; liefde sterk en vast, al 50 jaar getrouwd omdat je bij
elkaar past.’
Voor Paula de Ruiter blijft het leven in Verpleeghuis Oudshoorn bijzonder
moeilijk. Zij heeft het moeilijk om nooit meer een normaal leven te kunnen
lijden. Vanaf haar 16e jaar waren er moeilijkheden en kuilen op haar weg.
Door haar aandoening zal zij de rest van haar leven in de rolstoel zitten en
min of meer aan huis gekluisterd zijn.
Wellicht een kaartje van medeleven en blijk van aandacht naar haar.
We wensen Marry van der Heuvel kracht toe nu zij al weer een tijdje
alleen verder moet zonder Johan, haar man. Juist als iedereen het gewone
leven weer oppakt voelt het alleenzijn des te zwaarder; om niet even wat te
kunnen delen van de dagelijkse besognes.
Ook Wil Vis die Henk moet missen wensen we toe dat zij haar dagelijkse
leven in redelijke gezondheid mag doorbrengen. Zij maakt zich ook zorgen
over het minder worden van haar geheugen en gelukkig heeft ze afleiding
door Red, haar zoon, die een nieuw optrekje aan het bouwen is.
En Aart de Jong is na het wegvallen van Bep bezig om zijn leven weer
vorm te geven. Op de boerderij met Simon en Claire is er altijd wel wat te
doen en dat is hij zijn hele leven niet anders gewend. Maar alleen door
moeten valt vaak niet mee en we praten er niet zo gauw over. Sterkte ook
voor hem.
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Kerkelijk werker Kees Pastoor.
Werkzaam op dinsdag en vrijdag

Pastoraat
Het werk voor de Maranathakerk bestaat in mijn geval met name uit
bezoeken, kerkdiensten en jeugd. Het lijkt een open deur maar als het
gaat over pastoraat wil ik me altijd richten op het geloofsgesprek. Dat is het
werk wat ik doe, dat is waarvoor ik kom. Ik vergelijk het altijd een beetje
met een (huis)arts of een psycholoog. Die bezoek je wanneer je zorg nodig
hebt op lichamelijk of psychisch terrein. Een pastor / pastoor draagt zorg
voor de geest, de ziel, zaken over zingeving en geloof. En nee, ik bedoel
niet dat het dan steeds maar gaat over de kerk, over kerkzaken,
discussies. Ik bedoel dan te willen werken vanuit de vraag hoe het gaat
met je geloofsleven, je relatie met God. Wie Christus voor u, voor jou is.
Wat er nodig is, welke nood er misschien is. Want deze diepe en
kwetsbare zaken hebben alles te maken met de leefomstandigheden,
gezondheid, leeftijd en gebeurtenissen die iets met je doen. Samen in
gesprek, samen in gebed. Dat is waartoe ik me geroepen weet. En ik
bedacht laatst dat het best een luxe is dat zo’n pasto(o)r langskomt. Vaak
ook nog op een tijdstip dat het u of jou uitkomt. Kom daar maar eens om bij
een arts of psycholoog…
Waarom doet een pastor dat wel? Waarom doe ik dat? Ik ben geroepen
om Christus te volgen, de Goede Herder, die ook op zoek ging, zelf
initiatief nam. Ruimte bood om in gesprek te zijn. Niet iedereen maakte
gebruik van die ruimte. Ook toen omzeilden mensen hun kwetsbaarheid en
hielden de boot af. Begonnen discussies of hadden het over van alles en
nog wat behalve over dat wat er leeft in hun hart. Maar altijd weer was Hij
uitnodigend. En ik weet me geroepen en gezonden om hetzelfde te doen.
Gaat u die uitdaging aan? Om echt in gesprek te zijn? En soms is een half
uur genoeg: wat heeft u op het hart en waar kunnen we voor bidden? En
trekt u ook zelf aan de bel als er iets speelt? Doe dat vooral, schroom niet.
En een taxi hoeft u niet te regelen, u krijgt bezoek aan huis!

Uit de gemeente
Mw. Map Hunink – Vermeij mocht deze week vanuit Rijnzate weer naar
huis, haar eigen stekje. Wat ontzettend fijn en alle reden om dankbaar te
zijn.
Mw. Nel Steen Redeker – Wetsteijn is alweer langere tijd thuis na een
verblijf in Noordenbrink. Het eigen plekje is toch altijd het fijnst, vertrouwd
en rustig.
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Dhr. Wim Lammers is dankbaar voor goede zorg in Hussonshoek
Woubrugge. Hoe bijzonder om te horen hoe zijn hart blijft kloppen voor
jeugd… En vooral ook erg verdrietig hoe Wim en Adrie elkaar zo moeten
missen, op bezoeken na. Blijvend kracht en troost toegebeden.
Allen de ervaring van Gods blijvende kracht en nabijheid toegebeden. En
dat meeleven uit de gemeente goed zal doen.
Van harte alle goeds, Kees Pastoor

Jeugd
Alpha Youth
Zes aanmeldingen! Zes jongeren die zich willen verdiepen in het christelijk
geloof, op een interactieve manier. En er komen vast nog meer die zullen
meedoen.
Elke meeting is op zondag na de dienst, we starten ongeveer een half
uurtje na afloop van de dienst met eten en drinken. Daarna luister je naar
een kort, inspirerend verhaal en praat je daar met z’n allen over door.
Geen vraag is te gek om te stellen. We zullen ongeveer 60 – 90 minuten
bezig zijn. Dus: vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van
je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten
komen over het christelijk geloof? Geef je dan op!
Heb je hierover nog vragen of wil je je alsnog opgeven? Dat kan bij Kees
Pastoor, kerkelijkwerker@mkalphen.nl of app op 06 57323018.

De data:
Zondag 25 september – Introductie: ‘Is er meer?’
Zondag 16 oktober – Wie is Jezus?
Zondag 20 november – Waarom stierf Jezus?
Zondag 18 december – Hoe kun je geloven?
Zondag 8 januari – Bidden: waarom en hoe?
Zondag 5 februari – De Bijbel lezen: waarom en hoe?
Nog in te plannen: Hoe zit het met de Heilige Geest?
Zondag 19 maart – Hoe leidt God ons?
Zondag 16 april – Hoe kan ik het kwade weerstaan?
Zondag 21 mei – Waarom en hoe vertel ik het anderen?
Zondag 4 juni – Geneest God ook nu nog?
Zondag 2 juli – Hoe zit het met de kerk?
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September
18
22
25
28

Startzondag
Trouwdienst
Alpha Youth
In Gesprek

08.45 uur
ontbijt in de Maranathakerk
Thea en Simon 14.30 uur
Maranathakerk
na de kerkdienst
14.00 uur Middagbijeenkomst Maranathakerk

Oktober
04
19

Moderamen
In Gesprek

19.30 uur
14.00 uur Middagbijeenkomst

Maranathakerk
Maranathakerk

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, gebedskring
etc.) ook opnemen in deze kalender. Graag doorgeven aan de scriba:
scriba@mkalphen.nl.

Giften
Gift ontvangen voor het orgelfonds van € 150, waarvoor onze hartelijke
dank.
Mochten er gemeenteleden zijn die ook een (financiële) bijdrage willen
leveren aan onze orgelactie, dan kan dat op het algemene nummer van de
kerk NL 19 INGB 0000151095 t.n.v. Gereformeerde Kerk Alphen aan den Rijn.

ZONDAGSGROET
GEMIST?
Dat kan voorkomen, zeker bij vakanties. Geen probleem, er staan (bijna) altijd
exemplaren in het rek bij de ingang aan de J. Coninckstraat zijde.

VIA WEBSITE
U kunt de Zondagsgroet downloaden via de website van de Maranathakerk. Ga
naar w w w . m k a l p h e n . n l en u vindt in de rechterkolom een link
Zondagsgroet, klik hier!

KOPIJ
Wilt u een bijdrage leveren aan het volgende nummer van de Zondagsgroet
dan ontvangt de redactie die graag voor woensdagavond 19.00 uur bij
voorkeur via e-mail: zondagsgroet@mkalphen.nl. Of anders na telefonisch
overleg 0172 - 475030
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Agenda Wijkcentrum Swaenswijk week 38
Deze week kunnen wij weer genieten van een boeiend verhaal van Henk
Jan Habermehl over de geschiedenis van ons dorp en directe omgeving.
Mis dit niet!
Zondag 18 sept

14.30-16.30 uur – Vrije inloop

Maandag 19 sept

14.00-16.00 uur – Themabijeenkomst. Henk Jan
Habermehl komt vertellen over ons lanschap met zijn
polders en droogmakerijen aan de Hoge en Lage
Zijde van de Oude Rijn.

Dinsdag 20 sept

Geen senioren in beweging

Dinsdag 20 sept

10.00-12.00 uur – Lessen digitale vaardigheden door
het Gilde. Bel voor een afspraak naar 0172-242232.

Woensdag 21 sept

Geen Crea-ochtend Praat en Draad
i.v.m. Jaarmarkt.

Donderdag 22 sept

10.00-11.30 uur – Koffieochtend, vrije inloop

Donderdag 22 sept

13.30-16.00 uur – SOOS: bridgen, klaverjassen,
sjoelen, rummikuppen en koersbal

Vrijdag 23 sept

Geen senioren in beweging
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