
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, 

door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid.

WELKOM IN DE OUDE KERK



09.30 uur 

Voorganger: Ds. F. Maaijen

Organist: Gerard de Wit

16.30 uur

Voorganger: Ds. Hoek, Schoonhoven 

Organist: André Evera

DIENSTEN



Weerklank 17 vers 1

Psalm 119: 53

Psalm 74: 19

Gezang 3: 4

Gezang 4: 2

Psalm   36: 3

Schriftlezing: Jesaja 8: 21 – 9: 6

Tekst: Jesaja 9: 1

LITURGIE MORGENDIENST



Weerklank 113 vers 1

Psalm 130: 1 

Psalm 27: 7

Psalm 130: 2

Psalm 130: 3

Psalm 130: 4

Schriftlezing: Psalm 130 en Markus 6: 45 - 53 

Tekst: Psalm 130: 5 en 6

LITURGIE MIDDAGDIENST



U kunt uw bijdrage digitaal doen voor de:

Eerste collecte: Diaconie 

Tweede collecte: Kerkbeheer

En ook voor de:

• Collecteblokken voor herstel corridor

• Zendingsbussen voor Marian, Cora en Björn en Marlies

COLLECTEN 



COLLECTE

• Gebruik de Appostel app op tablet of

smartphone

• Scan de QR code op tablet of 

smartphone

• Of op rekeningnummer van de wijk: 

NL86 RABO 0313 2696 10 

onder vermelding van het doel. 

• Collectezakken bij de uitgang van de 

kerk



Er is zondagsschool voor jongens en meisjes van groep 

1,2 en 3 (gastkinderen ook welkom!). 

Tijdens de collecte mag je naar Eltheto komen. 

Het verhaal gaat over: De geboorte van Jezus 

ZONDAGSSCHOOL IMMANUEL



Er is zondagmiddag zondagsschool voor jongens en 

meisjes van groep 4,5 en 6. 

Om 16.30 uur ben je van harte welkom in Eltheto zaal 3. 

Het thema is: het ging mis (zondeval) 

ZONDAGSSCHOOL IMMANUEL



Doet u weer mee met de inzameling kerstpakketten voor 

het Badhuis? 

Op zondag 12 december staan er feestelijke 

dozen/tassen klaar, die we graag weer gevuld retour 

zien komen! 

Neemt u een doos mee en maakt u iemand blij? 

Meer informatie vindt u in het kerkblad en op de 

website. 

KERSTPAKKETTEN ACTIE BADHUIS



De Alphacursus is afgelopen. Dank aan onze 

Vader die ons leven leidt en van ons houdt. 

We kijken terug op een mooi seizoen en zijn 

dankbaar voor de deelnemers, hun trouw en 

openheid. Bid voor groei in geloof en 

volharding.

D.V. volgend jaar start de Alphacursus op 

woensdag 21 september. 

HET BADHUIS - ALPHACURSUS



“Licht dat altijd schijnt, liefde zonder eind”

Wat: kaarten met een persoonlijke 

boodschap van liefde uitdelen in 

jouw eigen buurt!

Wanneer: tussen 6 en 24 december 

Meer info: bij de kaarten die in Eltheto

liggen en in het kerkblad

KERSTACTIE



ZENDINGSCOMMISSIE

Vandaag doen we voorbede voor de zendings-

werkers waarmee wij ons verbonden weten. De 

(uitgebreide) gebedspunten vindt u terug op de 

website. Bidt u (thuis) mee?



Door de aangescherpte coronamaatregelen kan het 

zanguurtje op zondagavond 12 december niet 

doorgaan. 

Per abuis stond in het kerkblad dat het zanguurtje deze 

zondag om 20.00 uur plaats zou vinden.

D.V. zondag 16 januari is het eerstvolgende zanguurtje. 

ZINGEN OP ZONDAGAVOND



Als gevolg van de aangescherpte  

coronamaatregelen gaat de vergaderavond van 

morgen niet door, alle leden God's zegen toegewenst 

en hopenlijk weer  D.V. tot de volgende mogelijkheid,

Namens het bestuur.

MANNENVERENIGING



Uitzending 2

Sinds deze week staat er weer een nieuwe uitzending 

online. Dit is de tweede uitzending in een drieluik over 

het thema: ‘Gods stem verstaan’. 

In deze uitzending zijn we in gesprek met Marjan en 

Christoph. 

De link vindt u onder de nieuwsberichten op het 

ledengedeelte van de Oude Kerk.

HUISGENOTEN ONLINE



Laatste kans! Bestellen kan nog tot en met woensdag 8 

december via Jos Visser: josvisser_lodder@hotmail.com 

of 06-44032211. 

De winst van het dagboekje gaat naar Björn en 

Marlies.

EEN HANDVOL KOREN 2022



Wij adviseren u nadrukkelijk de 1,5 meter richtlijn aan te 

houden als u de kerk verlaat of de kinderen naar de 

oppas of zondagsschool brengt.

Zie ook de corona richtlijnen op de website van de Oude 

Kerk.

CORONARICHTLIJN



AANLEVEREN KOPIJ

U kunt kopij aanleveren voor deze presentatie. 

Nieuwsitems met een item/datum/tijd/toelichting van 

maximaal 30 woorden.

Mailen t/m vrijdagmorgen 12:00 uur voor presentatie 

op zondag: 

beamer@oudekerkzwijndrecht.nl 



Voor meer informatie of contact: 

Albert van Wendel de Joode 

scriba@oudekerkzwijndrecht.nl

Bent u/jij nieuw in de gemeente of heeft u

vragen over de kerk of geloven… dan kunt u 

contact opnemen met Christiaan Nijsink 

Mobiel : 06-43711545 |Facebook: Chris Nijsink

Voor meer informatie en downloaden diensten:

www.oudekerkzwijndrecht.nl 

INFORMATIE



NALEZEN

U kunt dit nieuws ook nalezen op de website van de 

Oude Kerk:

www.oudekerkzwijndrecht.nl


