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Kerkdiensten 30 december:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. L.L.J. Webbink. Organist Sjaak Warnaar.
18.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. L.L.J. Webbink. Top2000-dienst m.m.v. Hoefkerk
Utrecht-Leidsche Rijn.
Top2000: Deze zondagavond, 30 december 2018, vieren we voor de tweede keer een
Top2000dienst. In vrijwel alle nummers zit een route of een pad verborgen. We nodigen je
uit om allerlei verschillende wegen met ons te verkennen en mee te zingen of te genieten
van de tien liederen die door de ‘huisband’ worden gespeeld.
Zondag 30 december, 18.30 uur, Ontmoetingskerk, Spoorstraat 11 Bodegraven. (LW)
Er is oppas voor de allerkleinsten.
Kindernevendienst voor groep 1 t/m 7. Thema: Jezus wordt geboren. Lucas 2: 1-21.
Collecten: 1e Diaconie, 2e Kerkenwerk Emmaϋs.
Collecte 30 december 2018 Zwerfjongeren Leger des Heils in Gouda
Drie verschillende organisaties (Eleos, Kwintes en het Leger des Heils) werken hier samen.
Onderdak bij het kompas en onder de naam Goudse Zwerfjongeren Opvang.
Voor wie? Jongeren die op straat leven, die in een onveilige thuissituatie verkeren.
met 'verborgen' dakloosheid omdat zij hoppen van logeer- naar logeeradres, in de leeftijd
van 18 t/m 23 jaar.
Jongeren waarbij de verslaving en/of acute psychiatrie geen contra indicatie is.
Wat bieden we? 8 opvangplekken voor maximaal 6 maanden, 3 crisis bedden voor
maximaal 14 dagen (via aanmeldroute Nachtopvang Leger des Heils) iedereen kan een
jongere aanmelden voor de Goudse Zwerfjongerenopvang. Een prachtig doel waar
jongeren uit de regio, indien nodig, gebruik van kunnen maken. Hartelijk aanbevolen.
Taakgroep Diaconie
Maandag 31 december, Oudejaarsavonddienst: Deze dienst wordt uitgezonder via
Kerkplein 15.
19.30 uur: Lutherkerk, mevr. E. Dijkstra-Rensen. Organist Jan Slappendel.
Collecten: 1e Diaconie, 2e Kerkenwerk Emmaϋs.
Dinsdag 1 Januari, Nieuwjaarsdienst: Epifanie. Deze dienst wordt uitgezonden via
Kerkplein 15.
10.30 uur: Ontmoetingskerk, mevr. E. Dijkstra-Rensen. Organist Jan Slappendel.
Er is geen oppas voor de allerkleinste en geen kindernevendienst.
Collecten: 1e KiA/WW, 2e Kerkenwerk Emmaϋs.
Kerkdiensten 6 januari 2019: Collecte zondag 6 januari Gevangenzorg Nederland.
09.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. A.P. Tack, doopdienst.
Deze zondag hopen we de doop te vieren van Lucas Binnendijk, Evi Leliveld,
en Jesse Veenstra.
09.30 uur: Jeugdzolder, Tienerdienst voor groep 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs.
18.30 uur: Lutherkerk, Songs of Praise o.l.v. Jan Slappendel.
Bloemengroet: Op zondag 23 dec. werden de bloemen bezorgd bij mw. Annie Potuijt en
mw. Claartje Dekkers.
Kerk in de week:
Songs of Praise. Tot en met vandaag kunt u aanvragen doen via songsofpraise@pge.nu
voor de Songs in de Lutherkerk op 6 januari a.s. om 18.30 uur. Met elkaar zingend het
nieuwe jaar in!

Jan Slappendel presenteert en begeleidt op orgel en piano. Welkom!
Vrijdag 1 februari 2019 vindt weer de jaarlijkse editie van Sirkelslag Young plaats. En
uiteraard doen wij vanuit Bodegraven mee!!! Het thema voor dit jaar is ook bekend: Een
nieuw begin. Jongeren van 12-16 jaar zijn van harte welkom op de jeugdzolder van ’t
Centrum. Het spel start om 19.30 maar zorg dat je om 19.15 aanwezig bent. Het spel
verloopt deze keer via een Live uitzending dus later starten is géén optie! Meer info kun
je vinden op www.sirkelslag.nl. tot dan !!! Carla & Arie van Oosterom ( contact
cvoosterom@casema.nl of 06-14240829).

ADRESSENBOEKJE: Het laatste adressenboekje met de leden van Emmaüs dateert al
weer van enkele jaren geleden. Daarom willen we in de komende maanden weer een
nieuw boekje samenstellen. Als u niet in het boekje vermeld wilt worden, dient u dat (bij
voorkeur per email) uiterlijk 15 januari 2019 kenbaar te maken aan ondergetekende. Gert
Jan Meijers, Kort Land 1a, scriba
E.: meijers@box.nl
M.: 06 4172 6975
Koster Dorpskerk: Het dienstverband van koster Dirk Bouwman loopt na exact dertig jaar
trouwe dienst af op 2 januari 2019. Dirk is ook altijd koster van Wijk 3 geweest en daarna
voor een kleiner deel van Emmaüs. Hij was altijd bereikbaar en bijzonder bereid om aan
onze wensen zoveel mogelijk tegemoet te komen. Ook vanuit Emmaüs willen we Dirk dus
hartelijk bedanken. Op 1 januari begeleidt Dirk Bouwman de laatste dienst als koster van
de Dorpskerk.Het afscheid is deze zondag in de morgendienst van de wijkgemeenten 1 en
2 en aansluitend in 't Anker. De opvolgers zijn Dick en Sandra van der Leede. (BT)
Opbrengsten collecten 23-24-25 december:
Kerk: € 1.336.77
Diaconie: € 200.91
Jongeren (kerstnachtdienst): € 635.80
KiA/WW: € 1.195.86

