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Kerkdiensten 13 januari:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. L.L.J. Webbink, Gezongen liturgie. Organist Jaap van
Leeuwen.
Deze dienst wordt rechtstreeks uitgezonden via studio 15.
18.30 uur: Lutherkerk, Preek van de leek met ds. A.P. Tack. Organist Gijsbert Kok.
Vanavond start de serie Preek van de Leek met Sophia van der Linde en Aalt den Hartog.
Zij zijn beiden Jobcoach bij Philadelphia en begeleiden het prachtige project bij Brouwerij
De Molen waar jongeren met een beperking het inpakken verzorgen. We zien uit naar hun
verhaal. Lutherkerk 18.30u. Welkom!! BT
Er is oppas voor de allerkleinsten. Kindernevendienst voor groep 1 t/m 7 Thema: Jezus en
de duivel. Lucas 4:1-13
Collecten: 1e Diaconie Vota, 2e Kerkenwerk Emmaϋs.
De busjes bij de uitgangen zijn bestemd voor Dim Dirk Jana. Van harte aanbevolen!.
BUSJESPROJECT 2019 Het Busjesproject van 2019 is bestemd voor Dim Dirk Jana. Dim Dirk
Jana (de vertaling is: ‘het huis van Dirk Jan’) is de naam van de Zorgboerderij in Rivne,
Oekraïne. Het is een project van Stichting Local Care. Tijdens een ontmoeting in Taizé
bleek het de droom van Dirk Jan Warnaar en Pastor Viktor dat er in de buurt van Rivne een
vorm van zorgboerderij zou ontstaan. Het werd de wens van Dirk Jan dat deze droom na
zijn overlijden zou worden gerealiseerd. Dit was voor Local Care de aanleiding om met het
project van start te gaan.
De ontwikkelingen gaan op dit moment erg snel, er is vertrouwen dat de realisatie van dit
project haalbaar is.
Het geld van het Busjesproject zal gebruikt gaan worden voor de inrichting van een
speelkamer voor kinderen in de Zorgboerderij. Meer weten: www.stichtinglocalcare.nl
KiAWW.
Collecte 13 januari 2019 VOTA (vrijwillige ondersteuning thuis administratie) In
Bodegraven-Reeuwijk is VOTA werkzaam. VOTA vrijwilligers kunnen u helpen bij het op
orde brengen van uw administratie en financiën, zodat u het overzicht weer terug krijgt.
De vrijwilligers nemen niet de plaats in van professionele hulpverlening van Sociale
Diensten of bureaus voor schuldhulp. Preventie is van het grootste belang, het kan ervoor
zorgen dat de schulden niet verder oplopen en daarmee kan schuldhulpverlening
voorkomen worden. Wij steunen VOTA al een aantal jaren en bevelen de collecte dan ook
van harte bij u aan. Taakgroep Diaconie
Amnesty-schrijven na de dienst. Deze maand gaat de brief naar Vietnam. Activiste Trần Thi
Nga is voor negen jaar opgepakt voor haar deelname aan een protest. Ze riep de overheid
op maatregelen te nemen na een grote milieuramp. In de gevangenis wordt ze,
waarschijnlijk in opdracht van de autoriteiten, geslagen en bedreigd met de dood door
medegevangenen. Amnesty roept de minister van Openbare Veiligheid op Trần Thi Nga
onmiddellijk vrij te laten. De brieven worden na de dienst uitgereikt en er is weer een
schrijftafel in de ontmoetingsruimte. Schrijf een brief, verander een leven!
Kerkdiensten 20 januari: Eenheid van Christenen.
09.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. L.L.J. Webbink. Tolk gebarentaal is Henrike Dijkstra.
18.30 uur: Lutherkerk, Preek van de leek met Mevr. E. Dijkstra-Rensen, Collecte
Oecumenen
Bloemengroet: Op zondag 6 jan. werden de bloemen bezorgd bij dhr. en mevr. Bassa.
Kerk in de week:
Gebedsgroep, maandag 14 januari komen we weer bij elkaar in ’t Centrum. De avond
begint om 19.00 uur en duurt een half uur. Er wordt in kleine kring gebeden voor de zieken
die op de zondagsbrief staan en voor hen van wie de namen zijn opgegeven. Het is een

open avond, u kunt gewoon aanschuiven en stil of hardop mee bidden. Ook kunt u gebed
voor uzelf aanvragen bij Adrie Zaalberg, Joke Duim of Cock Karssen
Maandagavond 14 januari hebben we weer onze groep ‘Geloof en Opvoeding’(2), inloop
vanaf 19.45 uur van 20.00-21.30 uur. We zullen ons buigen over kinderbijbels. (LW)
Maandagavond vergadert de taakgroep Pastoraat.
Vreemdelingen en gelovigen. Derde lezing in de serie “Ik geloof het wel” door prof. dr.
Stefan Paas op dinsdag 15 januari 2019. In de Ark”, ‘t Kerkestuk 1, Reeuwijk, aanvang
20.00 u. Entree € 5.
Woensdag 16 januari vanaf 19.30 uur nieuwjaarsreceptie AK met lezing Ds. W. Dekker in 't
Centrum.
Donderdag 17 januari kunnen we weer samen eten met de Emmaüsmaaltijd. Van 17.0019.30u. U hoeft alleen maar aan te schuiven, de rest is geregeld. Wel aanmelden. Welkom.
ds.webbink@kpnmail.nl / 06 36 256 808.
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
Rommelmarkt Ontmoetingskerk: Op zaterdag 19 januari kunt u vanaf 09.30 tot 11.00 uur
uw goederen weer inleveren voor de Rommelmarkt in ’t Centrum bij de Ontmoetingskerk.
De Rommelmarkt vindt plaats op zat. 15 juni. De overige inleverdagen zijn op de zaterdagen 16 februari, 16 maart, 13 april en 18 mei. Overigens zal ook in de week voorafgaand
aan de Rommelmarkt gelegenheid zijn om spullen te brengen.
World Servants. Op 29 December hebben de 3 World-Servants jongeren en Lucas van Waveren meegedaan aan de Dive2Chance. We hebben een koude duik genomen in een recreatieplas bij Voorthuizen. Daar is door ons ruim 850 euro opgehaald en landelijk heeft World
Servants ruim 40.000 euro opgehaald. Zoals u weet zijn de rekeningnummers binnen onze
kerk veranderd. Zo ook het rekeningnummer voor de World Servants
Dit is geworden PGB Emmaus World Servants: NL 49 RABO 0373716893. Dank, Christiaan
Zwaan
Philadelphia Club Bodegraven. Zaterdag 19 januari is er, van 10.00 tot 12.00 uur, weer
club in 't Anker. Tot de 19e, Elly Maarleveld. Vragen? Mail Ria of Marijke (ria@vandelagemaat.net / marijkebroere@live.nl)
Collecteopbrengst 6 januari 2019
Diaconie € 441,77 (Gevangenzorg,) Nederland) Kerk € 402,08, Song of Praise
107,50

€

