
 
Aktie Pluszegeltjes sparen 
Vanaf 6 januari t/m 16 maart kunnen er weer zegeltjes van de Plus gespaard worden 
voor boodschappenpakketten voor de cliënten van de Voedselbank. Spaart u dit jaar ook 
weer mee? Zegeltjes of zegelboekjes kunnen bij mij ingeleverd worden. Marijanne 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor onze gasten 
Hartelijk welkom. Wilt u meer weten over onze gemeente, dan kunt u de informatiefolder 
voor gasten meenemen. Deze staan in het folderrek in de hal. 
 
Beheer Open Hof Voor opmerkingen en vragen kunt u terecht bij Cora van Ieperen via 
het mailadres beheer@openhofdordrecht.nl 
 
Informatie- en adressenboekje: Zegert Louis, ledenadmin@openhofdordrecht.nl  
 
Persoonlijke voorbede na de kerkdienst  
Na elke kerkdienst is er voor iedereen – ook voor onze gasten – de mogelijkheid voor 
persoonlijke voorbede of dankzegging. De mensen van het gebedsteam zitten rechts 
voor in de kerk. U/jij bent daar hartelijk welkom. Indien gewenst  is een doventolk 
beschikbaar. Wanneer u liever in een besloten ruimte zit, kan de voorbede met u ook 
plaatsvinden in de kapel. De kapel is ook beschikbaar voor mensen die na de dienst 
even in de stilte willen zijn of willen bidden. 
 
Pastoraat: aanspreekpunt pastoraat is ds. Rein Hoekstra, tel. 06-83901946,  
email: rhoekstra@solcon.nl. 
 
Pitstop: het kinder- en tienerpastoraat. Teamlid aanspreken na de dienst, bellen of 
mailen: Jantine den Hoed 06 21459111, Janny Kok-06 18754542, e-mail 
pitstop@openhofdordrecht.nl 
 
Digi-nieuwskrant 
Wilt u een bijdrage, een mededeling of een andere Open Hof-activiteit melden voor de 
Digi Nieuwskrant? Aanleveren kan tot en met vrijdagavond bij: 
adrievandendool@gmail.com 
 
Diakonie: Voor vragen over de Diakonie kunt u terecht bij Bertil Dekker;  
diakonie@openhofdordrecht.nl 
 
Voorgangers en diensten komende zondagen 
27 januari voorganger ds. Rein Hoekstra, oudste van dienst br. Dirk Mudde 
 3 februari voorganger ds. Rein Hoekstra, oudste van dienst br. Bastiaan Rodenburg 

 
Oudste van dienst:  
Br. Dirk Mudde, tel. 078-6101521, e-mail djmudde@hetnet.nl 
 
Nederlands Gereformeerde Kerk ‘Open Hof’, Herschelstraat 27, 3318 VA Dordrecht, 
tel.: 078-6187133,www.openhofdordrecht.nl 

 

 
 

 
 

 
Liturgie 

 
Zondag 20 januari 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voorganger: ds. Rolie Barth 
Oudste van dienst: br. Dirk Mudde 

Koster: br. Gerben Koolstra 
Kinderpreek: zr. Esther van Middelkoop 

 

 
 
 



Een lofprijzing over het begin van ons leven in de buik van onze moeders. 
Kijk je wel eens in de spiegel? Leg een suikerkorrel in je hand en probeer te beseffen 

dat jouw leven toen het begon net zo klein was. Eén cel die uitgegroeid is tot een 
compleet lichaam met armen en benen, ogen en oren, Ik loof U voor het 

ontzagwekkende wonder van mijn bestaan! 
Psalm 139:13-18 

 
 
 

 
Welkom en mededelingen 

Zingen De zon komt op, Opwekking 733 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen (staande) Heel de schepping geeft U eer, Opwekking 586   
 Prijs onze Heer, Lied 138 
Bidden 

Bijbellezing Psalm 139:1-18  

Zingen Gij hebt mij immers zelf gemaakt, Psalm 139:7 en 8 

Kinderpreek en zingen  Zie de zon, zie de maan  

De kinderen gaan naar de Hofkids groepen 

Zingen Gij zijt zo diep vertrouwd met mij, Psalm 139: 2 

Verkondiging Onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt 

Zingen Heer, U doorgrondt en kent mij, Opwekking 518 

Voorbede  

Viering Avondmaal (lopend) en zingen  Lied 167, Lied 43, Lied 116, Lied 93  

Collecte Voor de Open Hof gemeente 

Slotlied (staande) Groot Koning is de Heer, Psalm 97:1 en 6 

Zegen 

 

 

 

 
De kerkelijke kleur is Groen. Groen is de kleur van hoop, groei, toekomst, het goede leven. 

Groen drukt verwachting uit: 'Eens komt de grote zomer'. 
 
 
 

Als iemand wil doorpraten over de preek, hartelijk welkom. Ds. Rolie Barth gaat links 
voor in de kerkzaal zitten. Gelegenheid voor persoonlijke voorbede rechts voorin de 
zaal. 
 
 

 

Crèche   0 – 1 en 1 – 4      Fam. Donselaar, Eveline Breekveldt, Dorien   
   
Hofkids   
Hofkids 1, 2 Renate Cirkel, Ingeborg Mak, Lucas Mouissie 
Hofkids 3, 4  Ruth, Martin van Ommen 
Hofkids 5, 6 Karin de Bruin, Jantine den Hoed (avondmaal) 
Hofkids 7, 8 Rik Mouissie (avondmaal) 

 
Gemeentegezin 
 Nora Faber, de jongste dochter van Koos en Marjolijn Faber, ontvangt volgende week 

woensdag haar ci’s. Een ingreep om uiteindelijk te kunnen horen. Maar ook weer een 
spannende tijd voor Koos en Marjolijn. En natuurlijk ook voor Nelly en Jan Harm. We 
bidden dat de Heer de ingreep zegent en dat Hij jullie allen vertrouwen en kracht geeft. 

 Afgelopen maandag mochten Annette Kalkman (dochter van Wim en Carina) en haar 
man een gezonde zoon ontvangen, Manuel Elias (te Putten). Van harte feliciteren we 
de trotse grootouders Wim en Carina Kalkman en natuurlijk ook Martijn en Barbara met 
hun nieuwe neefje. Met jullie zijn we blij en dankbaar dat alles goed is.  

 Donderdagmiddag 17 januari is de vader van Maja de Bruin overleden. Hij mocht de 
leeftijd van 94 jaar bereiken. Ad en Maja, samen met Mirjam, Mark en Karin zijn 
dankbaar dat ze zo lang van pa en opa mochten genieten. De crematie zal a.s. 
woensdag 23 januari plaatsvinden. We bidden jullie van harte Gods troost en 
bemoediging toe. 

 Afgelopen vrijdag heeft zr. Maria Vartanpour haar verjaardag gevierd, vandaag is br. 
Jan van de Berg jarig (dit heeft nog niet in het gemeentegezin gestaan) en zondag 27 
januari hoopt br. Wim van der Veer zijn verjaardag te vieren. Allen Gods zegen 
toegewenst! 

 
Voorbede en zegening 
Na de dienst van zondag 27 januari is er de mogelijkheid voor wie dat wil om gebed te 
ontvangen. Of een extra zegen. Deze bijeenkomst van stilte en gebed sluit aan bij de 
voorbedediensten,  zoals die voorheen wel gehouden zijn op de zondagmiddag. 
  
Nieuwe Alpha cursus 2019 
De Alpha cursus start op woensdagavond 30 januari 2019 Wat kunt u doen? 
1. Doe mee als deelnemer, nodig iemand uit of neem iemand mee (je komt dan samen)!  
We hebben al een bescheiden aantal deelnemers. Er kunnen er zeker nog een aantal bij. 
2. Bied aan om voor een avond te koken!  
3. Bid voor en tijdens de Alpha cursus. Wilt u dat samen doen, dan kan dat bijvoorbeeld 
op de bidstond bij Aart en Hannie Vogel op woensdagavond. 
Een Alpha cursus is er om je te verdiepen in het christelijk geloof, voor iedereen die God 
(beter) wil leren kennen. Ontmoeten, gezelligheid, met elkaar eten, je geloof verdiepen, 
God zoeken, geen enkele vraag is te gek, all for free.... Dat hoort allemaal bij de Alpha 
cursus. Verlangt u er ook naar dat steeds meer mensen met de liefde van God bereikt 
worden? Kijk om u heen in u straat of buurt, wie kunt u uitnodigen of meenemen? Natuurlijk 
bent u zelf ook van harte welkom. Wilt u ook bidden dat God u en ons laat zien wie Hij op 
het oog heeft en dat er deelnemers mogen komen. De Alpha cursus wordt gegeven op 
woensdag avond aan de Frederikstraat 16. Ook zoeken wij nog mensen die willen koken 
voor de cursus. Aanmelden kan bij Henk van der Griendt: 0628331669. e-mail: 
alphacursus@interest.nl . Of bij Peter van Woudenberg en Marieke Rijke. 
 
Voedselbank 
In januari wordt gevraagd: Groenten in blik. Gedroogde peulvruchten: erwten, bonen, 
linzen en kapucijners in blik, pak of zak. Info bij: Marijanne van der Vegt. NB Ook andere 
bruikbare producten mogen in het krat bij de garderobe gelegd worden.                   Z.o.z. 


