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Koffiedrinken na de dienst:
Vandaag wordt muzikale medewerking verleend door het Christelijk gemengd zangkoor “Zanglust” die
dit jaar hun 90 jarig jubileum vieren.
Na afloop van de dienst bent u door “Zanglust” hartelijk uitgenodigd voor de koffie of thee.

Gezamenlijke dienst op Zondag 3 februari 2013
Volgende week zondagmorgen is er een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk,
het is dan de zondag van het Werelddiaconaat. Aanvang 09.30 uur.
Voorganger in deze dienst is ds. mevr. D. Sikkema en er wordt medewerking verleend door het
kinderkoor van zondagsschool “ Timotheüs”.
De collecte in die dienst is bestemd voor 'kerk in actie' voor het project touwpompen in Mozambique.
Informatie hierover staat in de folder die aan de uitgang wordt gegeven.
Tevens zal in deze dienst de Roemenie reis 2013 worden afgesloten en zal Bas Koert gelegenheid krijgen
daarover iets te vertellen.
U bent allen daarvoor hartelijk uitgenodigd!

Ziekenhuispatiënten:
De heer J.A. Molendijk, Het Havenlicht kamer 208 ligt in het Ikazia Ziekenhuis, afdeling 6A.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. B.J. den Ouden – Koudijzer, Het Havenlicht kamer 211 en naar
Mw. A.M. Keemink – Koster, Burg. van Esstraat 164.

~ Memoriam – Mw. Hoornweg ~
Psalm 42 vers 1 Oude berijming
’t Hijgend hert de jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja mijn ziel dorst naar den Heer;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen.
In Uw huis Uw Naam verhogen.

Avondbijeenkomst 18.30
Voorganger: Ds. A.L.A. den Besten,
te Rotterdam-Zuid
Organist: de heer A. Stortenbeker
Psalm 102: 6 en 13
Gezang 328: 1 en 3
Psalm 75: 1
Gezang 317:
Gezang 255:
Psalm 91: 7 en 8
Schriftlezing:
- 1 Timotheus 1 : 1 – 17

Hartvulling
Johannes 8: 31 & 32
31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk
mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

