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Visitatie aan onze gemeente op dinsdag 9 april 2013.
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op dinsdag 9 april onze gemeente een bezoek zal krijgen van
twee visitatoren. Dat zijn ds P.L. de Jong en dhr. G. Veldhuizen.
Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke
gemeente brengt. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente, de
kerkenraad en de gemeente te bemoedigen en indien mogelijk mee te denken voor wat betreft eventuele
knelpunten.
De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad.
Ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om vertrouwelijk met de visitatoren te spreken.
Dit kan op de genoemde datum van 19.30 tot 20.00 uur in de predikantskamer van de kerk.
Het kan daarbij gaan om aspecten van het gemeenteleven waar u zorgen over heeft, maar ook waar u
vreugde en dankbaarheid in ondervindt. U dient overigens wel te beseffen dat er geen tijd is voor een lang
gesprek.
Wanneer u van deze gelegenheid gebruik wil maken verzoeken wij u vriendelijk om dan tijdig aanwezig
te zijn!
Wij hopen dat de visitatie een goed en compleet beeld van onze gemeente geeft, en dat het ons bemoedigt
in het gestalte geven aan de opdracht van Christus.

Voorganger vanmorgen is Ds. J.A. Berkheij te Woerden;
Vrijdag jl. heeft Drs. Boom zich door omstandigheden moeten afmelden en is Ds. Berkheij bereid
gevonden deze dienst over te nemen.

Fonds Inwendige Zending:
Volgende week zondag wordt na afloop van beide diensten weer een deurcollecte gehouden voor het
Fonds Inwendige Zending. De collecte wordt van harte aanbevolen.

Ziekenhuispatiënten:
Voor zover ons bekend verblijven Mw. J. van Luyk – Roobol, G.A. Soetemanweg 36 b en
de heer N. Vermeij, Othelloweg 281 uit Hoogvliet in het Ikazia ziekenhuis.
Mw. J.S. Meijndert – Verheij, Zellingstraat 44 is vanuit de ziekenkamer in Het Havenlicht opgenomen in
het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Dhr. P. Nieuwpoort, Vermaetweg 20 en naar
Dhr. L. Verschoor, Uiterdijk219.

Nieuwe Liedboek.
Voor belangstellenden is er promotie materiaal beschikbaar met informatie over het nieuw uit te geven
liedboek. Bedoelde folders en verdere informatie liggen voor u klaar op de daarvoor bestemde plaatsen bij
de hoofdingang van de kerk.
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Morgendienst 09.30
Voorganger: Ds. J.A. Berkheij, Woerden
Organist: de heer A. den Ouden
Psalm 32: 3 en 4
Gezang 215: 1
Gezang 215: 2 en 3
ELB 421:
Gezang 223: 1, 2, 4 en 7
Gezang 207: 1 en 5
Gezang 207: 7, 10 en 11
ELB 132: 1 en 2
ELB 122: 1, 2 en 4
Schriftlezing:
Hooglied 5 : 2 – 7
Johannes 20 : 14 – 18
Johannes 20 : 24 – 29

Avondbijeenkomst 18.30
Voorganger: Ds. G. van Velzen,
Capelle aan den IJssel
Organist: de heer W.A. Ketting
Psalm 121: 1 en 2
Psalm 121: 3 en 4
ELB 136: 1, 3 en 4
Gezang 225: 1 en 2
Gezang 225: 3, 4 en 5
Gezang 430: 1, 2 en 3
Psalm 27: 4 en 7
Schriftlezing:
Psalm 27
Johannes 21 : 15 – 17

Hartvulling
Mattheüs 15: 1-20
1 Toen kwamen er vanuit Jeruzalem farizeeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem:
2 ‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor
ze hun brood eten.’ 3 Hij gaf hun ten antwoord: ‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om
uw eigen traditie in stand te houden? 4 Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en moeder,”
en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.” 5 Maar u leert: “Wie tegen
zijn vader of moeder zegt: ‘Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot
offergave,’ 6 die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.” Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied
voor uw eigen traditie. 7 Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u:
8 “Dit volk eert mij met de lippen,
maar hun hart is ver van mij;
9 tevergeefs vereren ze mij,
want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”’
10 Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht. 11 Niet wat
de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’
12 Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: ‘Weet u dat de farizeeën uw uitspraak gehoord
hebben en dat ze die stuitend vinden?’ 13 Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is
geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. 14 Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene
blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ 15 Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die
uitspraak uitleggen?’ 16 Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? 17 Zien jullie dan niet in
dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? 18 Wat
daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. 19 Want uit het
hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. 20 Dat maakt
een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’

