ZONDAGSGROET
MARANATHAKERK
Zondag 25 september 2022
Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum no 729
Predikant:
Wijk 1, 2, 3, 4 en 5
Ds. Joep van den Berg
Componistenlaan 223, 2215 SR Voorhout
Tel: 06 - 23830775
E-mail: predikant@mkalphen.nl
Werkzaam op dinsdagmiddag.
donderdag en vrijdag
Kerkelijk werker:
Dhr. Kees Pastoor
Kildijk 17, 4255 TA Nieuwendijk
Tel: 06 - 57323018
E-mail: kerkelijkwerker@mkalphen.nl
Werkzaam op dinsdag en vrijdag

Scriba:
Dhr. Emile Schoneveld
Van Dijkstraat 27 2405 XE Alphen a/d Rijn

Telefoonnummer: 0172 - 493276
E-mail: scriba@mkalphen.nl

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

Dhr. Kees Pastoor

Ambtsdragers

Chris van Wieringen, ouderling
Ruud van Tol, diaken
Ambtsdrager voor ontvangst Corné van der Wel
Organist
Arie van Egmond
Koster
Feite Klijnstra
Kerk TV
Gerda Pijper
Beamer
Paul de Jong
Kindernevendienst
Sandy Regtering
Oppasdienst
Judith Lems, Laura Verduijn
Collectanten
Collectes

Ria van Gils, Jacques Locker
1e KIA Zending – Colombia
2e Eredienst en Pastoraat

De bloemen
De bloemen zijn afgelopen zondag met een hartelijke felicitatie gegaan
naar mevr. Joke de Vos.

Orde van Dienst zondag 25 september 2022
JE WORDT GEROEPEN!
INTREDE
Muziek bij binnenkomst, de Paaskaars brandt
Welkom en mededelingen
Als intredelied: Wat hou ik van uw huis
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s
Begroeting, stil gebed en bemoediging
Woord van aanvang
Zingen:
- Heer, U bent altijd bij mij
Hemelhoog 49 (piano)
- Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
HH 644 (piano)
Samen bidden
Moment met de kinderen
Kinderlied: Zacheüs, wie ben jij?
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=4tsBV6OGqsI
DIENST VAN HET WOORD
Lezingen:
- Exodus 3 : 1 t/m hst 4 : 17
- Romeinen 8 : 28 - 31 (tijdens verkondiging)
Lied: Jezus, die langs het water liep
Lied 531 : 1-3
Verkondiging
Lied: God roept de mens op weg te gaan
Lied 542 : 1 - 3
Kinderen komen terug
GEBEDEN EN INZAMELING, ZENDING EN ZEGEN
Inzameling
Lied: Jezus, ga ons voor
Lied 835 : 1 - 3
Gebeden
Afgewisseld met gebedsacclamatie:
‘Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons’
Lied 367e (a capella)
Zingen: Onze Vader
Lied 1006 (piano)
Slotwoorden
Zegen:
Voorg: Met een gelovig hart ontvangen wij:
Allen: Over onze harten, over onze huizen
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V: de zegen van God.
A: In ons komen, in ons gaan
V: de vrede van God.
A: In ons leven, in ons geloven
V: de liefde van God.
A: Aan ons eind en nieuw begin
V: de barmhartigheid van God.
A: Dat wij gezegend zijn
V: door Christus, onze Heer
A: Amen (3 maal gezongen)
Zingen: Lied: Jezus, ga ons voor

Lied 835 : 4

Muziek bij uitgang

Van de kindernevendienst
Deze zondag is de laatste 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 44:18-45:15 centraal: Juda
vertelt over het verdriet van Jakob, en Jozef
maakt zich bekend aan zijn broers.

Waarvoor collecteren we vandaag?
De eerste collecte is voor KIA Zending – Colombia
Colombia: Vrouwen als vredestichters
Colombia werd tientallen jarenlang geteisterd door een gewapend conflict.
In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en
guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de
samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken
verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die
slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor
verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van Bijbelverhalen is
hierbij een belangrijke inspiratiebron.
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DE JARIGEN
Wie vieren de komende week hun verjaardag?
26 sept Mevr. C. Bruné - Hekkema
1 okt

Mevr. A. Harts - van der Schee

1 okt

Mevr. T. Boerefijn - van Dam

1 okt

Mevr. M.A. Kraan

2 okt

Mevr. J. Bleijenberg

We feliciteren u met uw verjaardag en wensen u, indien
mogelijk, een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe
30 sept Mitzi van Dorp

2 jr

Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst

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

Uit de gemeente
Op donderdag 22 september om 14.30 zullen/hebben SIMON DIRK VAN
HEMSBERGEN EN DOROTHEA JACOBA MARIA KOLENBERG ‘Thea’
de zegen ontvangen over hun huwelijk.
Wij zijn dankbaar dat zij voor God en in de gemeente hun trouw aan elkaar
willen beloven en dat in een kerkdienst willen vieren. Hun huwelijk zal mij
bijblijven als het eerste huwelijk dat ik heb mogen inzegenen in de
Maranathakerk. Het stof moest ik zelfs een beetje wegblazen van de
huwelijks liturgie in het Dienstboek maar we zijn dankbaar en blij dat we zo
met Thea en Simon dit mogen vieren met elkaar.
Nogmaals van harte gefeliciteerd en vele liefdevolle en blije haren met
elkaar toegewenst.
Bericht van Marijke Romijn:
Goedemorgen, op onze tweede vakantiedag in Italië ben ik uitgegleden op
een bergpad en heb mijn linkervoet op drie plaatsen gebroken. Afgelopen
zondag thuisgekomen en gisteren naar het ziekenhuis geweest. Het been
is nog iets te dik, nog hoger laten rusten. Volgende week dinsdag word ik
geopereerd. Zit dus weer in het gips en heb pijn. Groetjes van Bert en
Marijke.
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We wensen Marijke een voorspoedig herstel toe en hopen dat ze letterlijk
weer snel op de been zal zijn.
Groet
Voor de komende week een liefdevolle en goede tijd toegewenst,
Joep van den Berg
Kerkelijk werker Kees Pastoor.
Werkzaam op dinsdag en vrijdag

Je wordt geroepen!
Deze zondag staat de viering in het teken van geroepen worden. De Bijbel
staat, om zo maar even te zeggen, bol van beschrijvingen over hoe
mensen worden geroepen. Door God. Dat is niet niks. Hoe gaat dat? En
hoe reageren mensen? Gebeurt dit ook vandaag nog?
We lezen van voorbeelden, de verkondiging gaat erover en ook de
liederen staan in het teken van roeping, geroepen worden.
Startzondag
Een bemoedigende zondag: de Startzondag met ontbijt, een dienst met
veel liederen en daarna weer iets lekkers bij de koffie! Dat was genieten.
Na de voorbije jaren waarin dit niet mogelijk was voelt dit extra warm en
verbonden. Organisatoren, helpers en eters: bedankt!
Van harte alle goeds,
Kees Pastoor

Jeugd
Alpha Youth
Voor voetbal heb je een elftal nodig. Maar ook voor Alpha Youth
Maranathakerk heeft zich een elftal aangemeld!
Elke meeting is op zondag na de dienst, we starten ongeveer een half
uurtje na afloop van de dienst met eten en drinken. Daarna luisteren we
naar een kort, inspirerend verhaal en praten we daar met z’n allen over
door. Geen vraag is te gek om te stellen. We zullen ongeveer 60 – 90
minuten bezig zijn.
Bid je mee voor goede bijeenkomsten? Voor goede gesprekken,
ontmoetingen? Dat ook op deze manier de liefde van onze hemelse Vader
ons meer en meer mag raken, veranderen en doen opleven.
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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?
Generaties
In eerdere edities van de Zondagsgroet werd een oproep gedaan om te
helpen bij de jeugd. Niet alleen ouders, maar ook grootouders. Ook vanuit
deze laatste categorie is reactie gekomen. Prachtig om te merken dat ook
grootouders / ouderen in de gemeente zich bekommeren om onze
jongeren. Als vaders en moeders binnen het gezin van de kerk. Zo mag
het gaan, fijn!

AGENDA

September
25

Alpha Youth

na de kerkdienst

Oktober
04

Moderamen

19.30 uur Maranathakerk

16

Alpha Youth

na de kerkdienst

27

Kerkenraad

20.00 uur Maranathakerk

We willen heel graag uw kerkelijke activiteit (vergadering, gebedskring
etc.) ook opnemen in deze kalender. Graag doorgeven aan de scriba:
scriba@mkalphen.nl.
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Eetclub weer van start!
Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar gaat de Eetclub weer van
start.
Door de lockdown was dit 2 jaar lang niet mogelijk, maar in
september gaat de Eetclub weer elke maand plaatsvinden. "Samen
eten geeft immers verbondenheid, gesprek en gezelligheid".
De maaltijd, is een aangeklede lunch. Met altijd iets warms erbij. U
hoeft hier niets voor te doen, wel vragen wij een bijdrage van € 5 per
persoon voor de onkosten. Het begint na de kerkdienst en zal zo
rond 14.00 uur afgelopen zijn. Om 14.30 begint dan weer de
koffiemiddag van wijkcentrum Swaenswijk (tot 16.30), dus dat sluit
mooi op elkaar aan. Kortom dat belooft een gezellige zondag te
worden. Wij hopen dat we u hier een plezier mee doen. Als u mee
wilt doen, meldt u zich dan aan bij Jaco van der Mik (06-23536737
tot 14.00 op werkdagen) of mail jaco_intermodel@hotmail.com of
spreek een berichtje in. Wij hopen dat het weer net zo gezellig wordt
als toen we ermee moesten stoppen.
De eerste Eetclub is zondag 11 september
Daarna maandelijks; het definitieve rooster volgt.
Met vriendelijke groet,
Jorien Fort , Frans Lems en Jaco van der Mik
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Week van Ontmoeten en Verbinden
30 september t/m 7 oktober 2022
Wat is de Week van Ontmoeten en Verbinden?
Van vrijdag 30 september t/m vrijdag 7 oktober wordt in Alphen aan den
Rijn de Week van Ontmoeten en Verbinden georganiseerd door een aantal
maatschappelijke partners die met elkaar samenwerken in het Netwerk
Eenzaamheid. Dit plaatselijke initiatief is onderdeel van de landelijke Week
tegen Eenzaamheid die sinds 2010 elk jaar in de eerste week van oktober
plaatsvindt op initiatief van het Ministerie vanVWS en die door een
landelijke publiekscampagne wordt ondersteund. Het is een week vol
activiteiten die bedoeld zijn om inwoners met een beperkt sociaal leven
met elkaar in contact te brengen en het ontstaan van sociale netwerken te
stimuleren.
Wie organiseren de Week van Ontmoeten en Verbinden?
De Week van Ontmoeten en Verbinden wordt in Alphen aan den Rijn
georganiseerd door de volgende organisaties en instellingen die deel
uitmaken van het Netwerk Eenzaamheid:
• Alphen Vitaal
• Bibliotheek Rijn en Venen
• Buurten & Zo
• Buurthuis AquaRijn
• Fietsmaatjes
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• Gemeente Alphen aan den Rijn
• Gilde Alphen aan den Rijn
• Kwadraad maatschappelijk werk
• Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties
• Parkvilla
• Parochie Heilige Thomas
• Participe
• Protestantse Wijkgemeente Goede Bron
• Stichting Geldzorg
• Stichting Wijkcentrum Swaenswijk
• Theater Castellum
• TOM in de buurt
• Zonnebloem Alphen aan den Rijn en Zonnebloem Alphen aan den
Rijn-Ridderveld
Wat is het doel van de Week van Ontmoeten en Verbinden?
De Week van Ontmoeten en Verbinden wil helpen het taboe op
eenzaamheid te doorbreken door eenzaamheid bespreekbaar te maken en
mensen meer bewust te maken van dit groeiende probleem in onze
samenleving. Dit moet ertoe leiden dat meer mensen eenzaamheid bij
zichzelf of bij anderen signaleren en gemotiveerd worden om daar iets aan
te doen, bijvoorbeeld door contact te zoeken. Voor dit laatste is de Week
vooral bedoeld. Met een groot aantal zeer verschillende sociaalmaatschappelijke activiteiten willen de organisatoren zoveel mogelijk
Alphenaren met elkaar in contact brengen en laten zien wat ze ook buiten
de Week om te bieden hebben om mensen uit hun isolement te halen.
Wat is het programma van de Week van Ontmoeten en Verbinden?
De Week van Ontmoeten en Verbinden zal op vrijdag 30 september in
Wijkcentrum Swaenswijk worden geopend door wethouder Gert-Jan
Schotanus. Hiermee wil hij laten zien dat de gemeente Alphen aan den
Rijn het onderwerp belangrijk vindt. Daarna zal Marcel Bastiaansen,
bestuurder van Participe, ingaan op de uitvoerende rol van zijn organisatie
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op het gebied van preventie van ziekte en eenzaamheid.
Na een optreden van het Koor Simply the Best o.l.v. Ibo van Ingen kunnen
de bezoekers een rondgang maken langs tafels waarop de deelnemende
netwerkpartners hun diensten presenteren. De opening wordt afgesloten
door Shantykoor Het Groene Hart uit Koudekerk.
Gedurende de Week kunnen belangstellen deelnemen aan allerlei
activiteiten in Bibliotheek Rijn en Venen, Buurten & Zo, Buurthuis Aquarijn,
Theater Castellum, Wijkcentrum Swaenswijk en op diverse buitenlokaties.
De Week wordt op vrijdag 7 oktober in Wijkcentrum Swaenswijk afgesloten
met een spetterend optreden van de 60+band. Het volledige programma
zal in de week van 26 september in het Alphens Nieuwsblad worden
gepubliceerd en staat ook op de website van participe
(https://www.participealphen.nu/inwoners/een-tegeneenzaamheid/?fbclid=IwAR1y41f7CbLOQCDS7pMfMmQ5jW4Gx5MjaEuKI
KVX_oQB-FoSDFMgEN1iKUg).

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 39
Op vrijdag 30 september gaat de Week van Ontmoeten en Verbinden van
start in Wijkcentrum Swaenswijk. Kom en zoek de verbinding! De toegang
is gratis!
Zondag 25 sep
14.30-16.30 uur – Vrije inloop
Dinsdag 27 sep

09.00-10.00, 10.30-11.30 en 12.00-13.00 uur –
Senioren in Beweging door Alphen Vitaal

Dinsdag 27 sep

14.00-16.00 uur – Informatiebijeenkomst over
alarmnummer 112 en met een demonstratie van
een AED door Siep van Staveren

Woensdag 28 sep

10.00-11.30 uur – Creaochtend Praat en Draad

Donderdag 29 sep

10.00-11.30 uur – Koffieochtend, vrije inloop

Donderdag 29 sep

10.00-12.00 uur – Lessen digitale vaardigheden
door het Gilde. Bel voor een afspraak naar 0172242232.

Donderdag 29 sep

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

Donderdag 29 sep

19.30-22.30 uur – Workshop schilderen door Anja
Spooner. Opgeven uiterlijk 2 oktober via 06-30 444
156 of info@artanja.nl.

Vrijdag 30 sept

13.00-14.00 en 14.30-15.30 uur – Senioren in
Beweging door Alphen Vitaal

Vrijdag 30 sep

13.30-16.30 uur – Opening Week van Ontmoeten
en Verbinden met o.a. het koor Simply the Best en
Shantykoor het Groene Hart. Zie onze folder!
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