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Wandelen met God
Dat is het thema van de week van gebed komend jaar. Deze gebedsweek is van zondag 20 januari t/m
zaterdag 26 januari. Ook dit jaar willen we meedoen in interkerkelijke samenwerking. Op de
´doordeweekse´ dagen (maandag t/m zaterdag) komen we een uurtje samen om te bidden. Dan zijn we te
gast bij één van de kerken in Pernis, te weten hervormd, gereformeerd, gereformeerd vrijgemaakt en
baptist. Een gebedssamenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. Elk jaar weer is het een
geweldige ervaring om samen te bidden met broeders en zusters uit diverse gemeenten en de eenheid te
proeven die er wel degelijk is.
Daarom alvast de oproep om te komen en mee te bidden. Als contact met God een serieuze zaak voor u is
bent u van harte welkom. Het schema van wanneer en waar is als volgt :
Datum
Locatie
Tijd
Maandag 21 januari
Baptist
19:30 – 20:30
Dinsdag 22 januari
Gereformeerd vrijgemaakt
19:30 – 20:30
Woensdag 23 januari
Gereformeerd
19:30 – 20:30
Donderdag 24 januari
Baptist
19:30 – 20:30
Vrijdag 25 januari
Gereformeerd vrijgemaakt
19:30 – 20:30
Zaterdag 26 januari
Hervormd
19:30 – 20:30
De woensdagavond staat nog niet helemaal vast, dit kan nog veranderen in hervormd.

Fonds Inwendige Zending:
Vandaag wordt na afloop van de morgendienst weer een deurcollecte gehouden voor het Fonds Inwendige
Zending. Van harte aanbevolen.

Ziekenhuispatiënten:
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. A. van Hoog – Drop, Pastoriedijk 194 en naar
Dhr. A. Stortenbeker, Lijsterlaan 27 in Rhoon.

Morgendienst 09.30
Voorganger: Ds. Th. Wegman, Den Haag
Organist: de heer A. Stortenbeker

Avondbijeenkomst 18.30
Voorganger: Ds. C. Hendriksen,
te Woudrichem
Organist: de heer W.A. Ketting

Psalm 100:
ELB 241:
Gezang 449: 1, 2, 3 en 4
ELB 188:
Gezang 292:
Gezang 68:
Gezang 399: 1, 3, 4 en 5

Psalm 103: 7 en 9
Gezang 423: 1, 2 en 3
Gezang 255: 1, 3 en 4
Psalm 111: 1, 2 en 6
Gezang 257:
ELB 409: 1, 3 en 4

Schriftlezing:
Lucas 2 : 21 – 38

Schriftlezing:
Lucas 2 : 40 – 52

Z.O.Z.

Zie Om Zijde

Z.O.Z.

Roemenië reis 2013:
Zoals u weet vertrekken we op 21 januari naar Roemenie om daar de allerarmste te helpen.
Aanstaande woensdag en donderdag vind de kledinginzameling plaats voor uw nog goede gedragen
kleding en/schoenen.
Ook kunnen wij uw hulp gebruiken bij het sorteren van de kleding.
Ook staat de bekende collecte bus hier waar u een gift kunt doen.
Graag tot ziens op woensdag 16 of op donderdag 17 januari in de De Heuvel.
De inzameling is van 18.45 tot 19.45 uur.

Hartvulling
Matteüs 13: 1-9
De Gelijkenis van de zaaier
1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 2 Er kwam een grote
mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever
bleef. 3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te
zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten.
5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat
het niet diep in de grond kon doordringen. 6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen
wortel had droogde het uit. 7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten
ze het zaaigoed. 8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels
honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9 Laat wie oren heeft goed luisteren!’
Matteüs 13: 18-23
Uitlegging van de gelijkenis van de zaaier
18 Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19 bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort
maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op
de weg gezaaid. 20 Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het
meteen met vreugde in zich opnemen. 21 Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn.
Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. 22 Het zaad dat
tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse
bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23 Het zaad
dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk
vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.’

