
Morgendienst
9.00 uur 

Ds. D. Meijvogel, 
Hierden

Avonddienst
19.00 uur 

Voorbereidings-
dienst op het

Heilig avondmaal  
Ds. A. Hamstra  

Collecten
1e Collecte 

Kerk en Eredienst 

2e Collecte 
Diaconie 

Deurcollecte
Kerk en Eredienst 

Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk 

Kinderlied ‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer’  
         
1.  Maak een vrolijk geluid voor de Heer,  
 of je thuis bent of buiten op straat. 
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer,  
 met de bel van de fiets op de maat. 
 Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.  
 Doe je mee want ook jij hoort er bij. 
 Zing en fluit! Roep het uit!  
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

2.  Maak een vrolijk geluid voor de Heer,  
 of je bruin bent of sproetig of blond. 
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer,  
 met je hand of voet of je mond. 
 Want een vrolijk geluid maakt je blij.  
 Ben je ziek of gezond, kom erbij! 
 Ook je stem --- is van Hem ---  
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

3.  Maak een vrolijk geluid voor de Heer,  
 of je thuis bent of buiten op straat. 
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer,  
 met de bel van de fiets op de maat. 
 Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.  
 Doe je mee want ook jij hoort er bij. 
 Zing en fluit! Roep het uit!  
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Op Toonhoogte 441

Liturgie zondag morgendienst 

Gez.   (intochtslied, staande) 
Ps.
Kinderlied  
Ps.
Ps.
Gez.

Schriftlezing:

Liturgie zondag avonddienst

Ps.  (intochtslied, staande) 
Ps.
Ps.
Ps.
Gez.  
Gez.   

Schriftlezing:  
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14 november 

2010

Jaargang 1 no. 38 

N
ie

uw
sb

rie
f

Zondag
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2011
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Morgendienst
9.50 uur

Ds. D. Verboom,
Rijnsburg

Avonddienst
19.00 uur

Ds. M. Schuurman, 
Ilpendam

watergang

Collecten
1e collecte

Kerk en Eredienst

2e collecte
Diaconie

Deurcollecte
Woord en daad

Hervormde Gemeente te Broek op Langedijk

Zingen voor de dienst

1) Joh. de Heer 613: In Bethlehems stal

1. In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

2. Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij;
Zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

3. Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg’nende groet.

4. Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.

2) Opwekking 136: Abba, Vader

1. Abba, Vader, U alleen,   2. Abba, Vader, laat mij zijn,
U behoor ik toe.    slechts voor U alleen.
U alleen doorgrondt mijn hart,  Dat mijn wil voor eeuwig zij
U behoort het toe.    d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.  Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
U laat nooit alleen.    Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, U alleen,    Abba, Vader, laat mij zijn,
U behoor ik toe.    slechts van U alleen.

Liturgie morgendienst   

Zingen voor de dienst   Schriflezingen:
Gezang 264: 1,5    Lucas 7:1-10   
Psalm 138: 3,4    Romeinen 3:9-24
Psalm 19: 3,4
Psalm 139: 1
Psalm 139: 10,14
Gezang 244: 3,4
Gezang 227: 2,6

Volgende week zondag 9 januari 
wordt Frank Bakker bevestigd 

als ouderling.
De dienst begint om 10.00 uur.



Bijdrage voor de 
nieuwsbrief?

Mail naar
nieuwsbrief@
pkn-hgbol.nl

Kopij kerkblad
Het inleveren van

kopij voor het 
kerkblad kan tot 
27 januari 2011
bij de redactie,
of kan gemaild 
worden naar:
kerkblad@

pkn-hgbol.nl

CONNEXXION

DV vrijdag 7 januari 2011 wordt de eerste Connexxionavond van het nieuwe 
jaar gehouden. Dhr. Pols uit Nibbixwoud zal vertellen over het werk van de 

douane op Schiphol. We hopen weer op een grote opkomst. 
De zaal is open vanaf 20.15u. 

Om 20.30u hopen we te beginnen. 
Belangstellenden zijn ook van harte welkom.   

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur
Conne     ion

Vrijdagavond
Vereniging

Morgendienst

10.00 uur 

Ds. A. Hamstra 

Van middag

16.00 uur 

Kerstfeest van de 

zondagsschool

Collecten

1e Collecte 

Kerk en Eredienst 

2e Collecte 

Diaconie 

Deurcollecte

Kerk en Eredienst 
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Liederen in de dienst  

lied 107  (Zingende gezegend )

1.  Christuskind van Betlehem,  

kleine, goede herder, 

koning in Jeruzalem,  

leid uw kudde verder. 

Kom, beklim de oude troon, 

heers als koning, Davids Zoon! 

Ga van Betlehem naar Jeruzalem - 

Gij die strijdt en bevrijdt, 

Gij geleidt ons verder, 

kleine, goede herder. 

2.  Zoon van David, Gij geneest 

zieken en gezonden, 

Gij verdrijft de boze geest 

en vergeeft de zonden. 

Zoon van David, Zoon van God, 

wees bewogen met ons lot - 

Gij die ons geneest van de boze geest, 

jaag het kwaad van de haat, 

jaag het kwaad steeds verder, 

grote, goede herder!  

3.  Zoon van David, sterke held,  

satan is verslagen - 

Gij hebt deze reus geveld  

in de dag der dagen! 

Zoon van David, Zoon van God,  

ondanks haat en smaad en spot 

hebt Gij hem geveld als een sterke held; 

  iedereen ging toen heen, 

Gij alleen ging verder –  

dank U, goede herder! 

Kinderlied O kindeke klein  

1.  O Kindeke klein, O Kindeke teer, 

Uit hoge hemel daalt Gij neer. 

Verlaat uw Vaders heerlijk huis, 

Wordt arm en hulploos,draagt een kruis, 

O kindeke klein, O kindeke teer. 

2. O Kindeke klein, O Kindeke teer, 

Gij zijt onz´ uitverkoren Heer. 

Ik geef U heel het harte mijn. 

Ach, laat mij eeuwig bij u zijn. 

O Kindeke klein, O Kindeke teer.

Liturgie zondag morgendienst 

Gez. 24: 1, 2 en 6 (aanvangslied) 

Ps. 24: 5
Gez. C: 4 en 5  

Kinderlied 
Gez. 14: 1 en 2  

Lied 107: 1, 2 en 3  

Gez. 25: 1, 2 en 3  

Schriftlezing:

Lucas 2: 8-20 

Nieuwe website

De nieuwe  
website
van onze
gemeente is  

actief.

Neem snel  
een kijkje! 

www.pkn-hgbol.nl
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2de Kerstdag

26 december 

2010
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Nieuwe website 

De vernieuwde website 
van onze gemeente is actief.

Neem snel een kijkje!

www.pkn-hgbol.nl


