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Meditatief
Op deze litho van Marc Chagall
zien we Mozes en Aaron
afgebeeld samen met de
oudsten van het volk. Aaron is
te herkennen aan de efod op
zijn borst, Mozes wordt vaak
afgebeeld met horentjes op zijn
hoofd. Samen met de oudsten
geven zij leiding aan het volk.
Het is hun taak het volk naar
het beloofde land te brengen.
Leiding geven is niet altijd gemakkelijk. Dat was het
niet in bijbelse tijden, maar ook niet in onze tijd. Als
kerkenraad en gemeente zoeken we onze weg. Met
weer een verlenging van de lockdown, maar … ook
met een kerkenraad die straks weer voltallig verder
mag gaan. We bidden onze God voor hen die een weg
moeten zoeken voor een land in lockdown en we
bidden voor de (nieuwe) kerkenraad om wijsheid en
inspiratie. We danken God dat we, ondanks alle
beperkingen, in een land als het onze mogen leven en
we danken voor hen die in een verwarrende tijd trouw
hun kerkenraadswerk hebben gedaan. In alle
onzekerheid: God gáát met ons mee – als baken in
ontij en hoop in ons hart.
ds. Luci Schermers

Bij de dienst van 17 januari 2021
Vandaag nemen we afscheid van drie ambtsdragers
(Jaco Kraan, Piet Eikelenboom en Marian de Paauw)
en zullen drie anderen hun plaats innemen (Marianne
van der Bas, Quirine Lodder en Annemarie Kraan).
Ruud van Mastrigt en Arie de Paauw willen hun
ambtstermijn verlangen met resp. 2 en 4 jaar. We
hopen met elkaar op een inspirerende dienst! U kunt
de komende, gaande en blijvende ambtsdragers geen
hand schudden. We hopen dat u meeleeft via de
beelduitzending. Een bedankje, bemoediging of groet
kan ook altijd via een kaart, een app, een mail of
anderszins!

Orde van dienst 17 januari 2021
Orgelspel - Welkom - Psalm 147 : 1 - Bemoediging en
groet - Psalm 147: 4 - Gebed -Moment voor de
kinderen - Kinderlied 8b - Lezing Eerste
Testament Numeri 17: 16 - 26 Evangelielezing Markus 1: 9-11 - Psalm 119 (psalm
project) - Preek - Lied 841: 1 en 2 – Afscheid van
vertrekkende ambtsdragers - Presentatie aantredende
ambtsdragers - Lied 970 - Gelofte en verbintenis van
ambtsdragers die hun dienst voortzetten –

Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw
aantreden - Zegen en gebed - Vraag aan de gemeente
– Lied:
God zal met je meegaan
als licht in je ogen - als lamp voor je voet
als hand op je hoofd en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.
Dankgebed en voorbeden - Lied 425 – Zegen Orgelspel

Bij het bevestigen van de ambtsdragers

Als voorbereiding op de komende kerkdienst hebben we
met de nieuwe ambtsdragers de bevestigingswoorden
gekozen. Daarbij ligt het accent meer op het vierende
aspect dan op het onderwijzende. Het is goed om de
taken van ouderling en diaken onder ieders aandacht te
brengen. Daarom niet in de dienst, maar wel op de
gemeentebrief de woorden zoals deze in het dienstboek
van de kerken staan.
Diaken:
De dienstbaarheid in Christus' naam krijgt een gestalte
in het ambt van de diakenen, die de gaven der
gemeente inzamelen voor allen die hulp nodig hebben
en die metterdaad en biddende wijs opkomen voor het
recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige en
wie geen helper heeft, die de tafels bedienen, brood en
beker bij ons doen rondgaan, opdat wij de dood des
Heren verkondigen, totdat Hij komt.
Ouderling:
De ouderlingen dienen de gemeente
naar de opdracht van de goede
Herder: “Hoed mijn schapen”. Zij zien
toe op de bediening van het Woord en
de sacramenten. Belangeloos zoeken
zij mensen op en treden op als
vertrouwenspersoon en als geweten
van de gemeente in deze tijd. Zo
bemoedigen zij hun broeders en
zusters in de navolging van Christus,
onze Heer.
Alle ambtsdragers samen hebben
de verantwoordelijkheid als raad der
kerk om de gemeente en elkaar in
vieren, leren en dienen bij de
heilsgeheimen te bewaren, om de
dienstbaarheid te bevorderen en om
de navolging vorm te geven tot heil
van allen en tot eer van de ene
gezegende Naam.
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Eredienst volgende week:

Voedselbank

Zondag 24 januari zal ds. R.P. van der Plicht uit
Moordrecht voor gaan.

Het product voor januari is soep.
Er zijn al 22 soepblikken/pakken
gebracht.
Het inzamelpunt blijft de schuur van
Arie de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21.
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de
poort staat en zelf het product in de schuur zetten.

Wel en wee
* Op 22 januari is mevr. T.A. van de Giessen jarig.
Mevr. v.d Giessen, alvast van harte gefeliciteerd
vanaf deze plaats, een mooie dag en een nieuw
levensjaar in goede gezondheid toegewenst!
* U/jij kunt altijd een ouderling bellen als U/jij iets
kwijt wilt of zomaar voor een praatje!
* De kerkdiensten moeten vanwege de strengere 'lock
down' helaas minstens t/m zondag 7 februari zonder
kerkgangers gehouden worden (dus alleen met de
mensen met een taak).
* Steeds weer horen en zien we van mensen die het in
deze tijd het extra zwaar hebben, zoals zzp-ers en
anderen die hun werk kwijt raken en ouders met
schoolgaande kinderen, die werk en thuisonderwijs
moeten zien te combineren. Heel schrijnend soms.
We leven met hen mee en proberen, waar mogelijk,
te helpen.
* Ik vond onderstaand gebed in een boekje dat is
uitgegeven door de Dienstenorganisatie
Protestantse Kerk, waaraan o.a onze
classispredikant ds. Julia van Rijn heeft meegewerkt.

Viering Avondmaal voor gelovigen

Vanwege de verlenging van de lockdown tot 9 februari
a.s. heeft de kerkenraad besloten om de viering van
het Avondmaal voor gelovigen van zondag 24 januari
te verplaatsen naar zondag 28 februari.

De bloemen van zondag 17 januari zijn voor
de drie aftredende ambtsdragers.

Goede God,
hoor ons bidden en ons klagen,
over de ellenlange dagen
zonder activiteiten buiten je kamer.
Gemaskerde mensen in je huis.
wie zijn zij? Wie ben ik?

HIJ WAS EEN JOOD
Hij, die droeg mijn zonde,
die mij redde van de dood,
die mijn pijn droeg in Zijn wonden,
zonder klacht, Hij was een Jood!

Hoor ons bidden en ons klagen,
over de zware druk op ons werk,
hollen en vliegen,
nauwelijks een moment van rust,
dat knagende, machteloze gevoel,
kan het anders? Wil ik anders?

Hij, die wist van al mijn zorgen,
die mij tilde uit de nood,
en Die in een nieuwe morgen,
stralend schijnt, Hij was een Jood!
Hij, die spoedig zal regeren,
Die mij licht en leven bood!
Hem, die ieder zal vereren,
als de Koning, was een Jood!

Hoor ons bidden En ons klagen
over alle regels die bezoeken beperken,
over onze wanhoop hierover,
er geen raad mee weten.
Ben je veilig binnen?
Ben ik veilig buiten?

Hem, voor wie men zich zal buigen,
klein en groot.
die Gods liefde kwam getuigen,
werd geboren als een Jood!

O God,
sterk is ons verlangen
naar nabijheid, aanwezigheid,
wat gewoon was
is zo bijzonder geworden.
Leer ons blijvend onderscheiden
waar het in het leven op aankomt.
Wees Gij zelf het licht,
dat ons troost en richt.

Hij, Die alles heeft verdragen,
en ons in Zijn armen sloot,
Hij zal zeker van ons vragen,
wat wij deden met de Jood.
(Hannah Maltha)
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Wij geven de pen
door aan…
Mijn naam is: Erika Teeuwen
Ik kreeg de pen van Gera
Spruijt

COLLECTEN.

Hoe beleef ik deze tijd, wat valt zwaar of wat
valt mee?
Sinds het begin van de coronatijd ga ik op mijn
werkdagen nog steeds naar mijn werk. Ik ben
werkzaam in het basisonderwijs in Krimpen a/d IJssel.
Tijdens de eerste en nu huidige lockdown zijn en
waren de leerkrachten op school om het online
onderwijs vorm te geven. Dus voor mij persoonlijk valt
het wel mee want ik ben dus wel op mijn werk en zie
mijn collega’s. Maar ik vind het voor de kinderen een
bijzonder vervelende tijd. De kinderen hebben school
en de contacten met leeftijdgenoten ontzettend hard
nodig. Aan de andere kant begrijp ik ook dat deze
lockdown nu weer nodig is. Helaas heb ik zelf op de
eerste vakantiedag in de kerstvakantie corona
gekregen met nog 7 collega’s. En deze besmettingen
hebben op school plaats gevonden. Daarnaast heeft
het hele gezin Teeuwen corona gekregen. Dus en
andere kerst en oud en nieuw dan we voor ogen
hadden.

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen wij
het overmaken van uw collectegeld naar de diaconie
van harte aan!
•
Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk
storten op NL63RABO0333800656
•
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v.
Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen 17 januari zijn:

1e collecte

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden
mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat
tot missionaire presentie, van diaconaat tot
jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een
divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk
zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo
goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de
Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings
en webinars. Daardoor kunnen tijdens de
coronacrisis trainingen, met de nodige
aanpassingen, toch doorgaan. Zoals de e-learning
Beleid & Bestuur, die ambtsdragers helpt bij het
opstellen van een inspirerend beleidsplan. Of de
training Pastoraat, die deelnemers handvatten geeft
voor het voeren
van pastorale gesprekken
Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun
kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen
uit. Zo kunnen ze toegerust aan de slag.
Met uw bijdrage aan de collecte ontwikkelt de
Protestantse Kerk nieuwe trainingen om
ambtsdragers
te ondersteunen in hun werk voor de plaatselijk
gemeente. Van harte aanbevolen!

Hoe helpt het geloof in deze tijd en wat geeft de
moed om daar te gaan
De rust en bezinning krijgt op een andere manier
invulling dan aanwezig zijn in de kerk.
Ik merk zelf dat ik minder behoefte heb aan de online
diensten en volg deze ook niet iedere week. We kijken
op zondagmorgen graag naar het programma De
Verwondering en het bijbehorende tijdschrift geeft
mooie overdenkingen. Het samenstellen van de
Gemeentebrief geeft mij nog steeds veel voldoening
en ik hoop daarmee een bijdrage te leveren aan het
gemeentegevoel.
Het zingen bij Rejoice mis ik wel. Altijd een mooie
manier om met het geloof bezig te zijn en te kunnen
uitdragen. Vooral met de kerst was dit een gemis.
Maar we blijven hoop houden dat zingen en elkaar
weer kunnen ontmoeten op termijn weer mogelijk zal
zijn. En dan maar hopen dat we er iets van hebben
geleerd.

2e collecte: Kerk.
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel.
De Diaconie

Ik geef de pen door aan Greet Klip
Hartelijke groet, Erika Teeuwen

SamenWijzer
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij
voor SamenWijzer 36.4 over de periode
24 januari t/m 7 maart 2021 uiterlijk zondag
17 januari a.s. bij de redactie in te leveren.”
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GEVRAAGD:
BIJDRAGEN VOOR DE
VEERTIGDAGEN-KALENDER

Voor de kinderen.

Dit jaar kunnen er door corona geen sobere
maaltijd en aanverwante activiteiten plaatsvinden
in de kerk.

Beste meisjes en jongens,
Helaas is er voorlopig nog geen
kindernevendienst. Maar jullie worden niet
vergeten! Tot we weer naar de kerk mogen,
staat er elke week voor jullie weer een
verhaaltje met bijbehorende werkbladen in de
Gemeentebrief. (bijlage 1 voor jongere
kinderen en bijlage 2 voor de oudere
kinderen)
Het eerste wonder van Jezus Eens was Jezus
met zijn leerlingen op een bruiloft uitgenodigd.
Zijn moeder Maria was er ook. Maar toen het
feest een tijdje geduurd had, was de wijn op.
Maria merkte dat en vertelde dat aan Jezus.
Daarna ging ze naar de knechten en zei: “Jullie
moeten alles doen wat Jezus zegt.” Jezus liep
naar grote watervaten die daar stonden. Hij
vroeg de knechten om die te vullen met water
en dan er wat uit te scheppen en het de leider
van het feest te laten proeven. Zo gebeurde.
Toen de leider van het feest een beetje uit een
van de watervaten te drinken kreeg, zei hij
verbaasd tegen de bruidegom: “Waarom heb
je de beste wijn voor het laatst bewaard?” Zo
kon het feest toch doorgaan, doordat Jezus
water in wijn had veranderd. Maak jij ook een
feestje van het leven van de mensen om je
heen?
Op het ene werkblad zie je een waterkruik die
je mooie kleurtjes kunt geven. Op het andere
blad zie je een etiket voor de wijn van de
liefde. Bedenk maar eens hoe die wijn zou
moeten smaken. Je kunt aankruisen welke
smaken jij daarbij vindt passen. Als je dat
gedaan hebt, kun je het etiket mooi inkleuren.
Als je een lege fles hebt, kun je het etiket er
opplakken.

Om deze periode toch als gemeente met elkaar te
kunnen beleven, willen we naast de onlinediensten een veertig-dagen kalender maken voor
alle gemeenteleden.
Deze kalender willen we maken met en voor
elkaar. Daarom vragen we om bijdrages van
gemeenteleden, te denken valt aan:
*een gedicht
*een recept
*een gedachte
*een tekening
*een verhaal
*een puzzel
*……
De bijdragen zullen gebundeld worden in een
boekje.
Thema van dit boekje zal zijn:
“Ik ben er voor jou”.
Dit naar aanleiding van de werken van
barmhartigheid.
Uw/ jouw bijdrage kan verzonden worden naar :
Nicolien Kortenoeven per mail:
nicolien.kortenoeven@outlook.com

Veel plezier! De leiding van de
kindernevendienst

Dit kan tot uiterlijk 29 januari.
Fijn als u/jij meedoet, alvast bedankt !!

Komende twee weken is er weer de actie Kerkbalans. De formulieren voor de actie
Kerkbalans 2021 worden deze week rondgebracht of ontvangt u via de mail. De week daarna worden de
antwoordenveloppen weer bij u opgehaald. Als u via de mail de stukken heeft ontvangen dan is de vraag
of u via de mail wilt reageren en aan wilt geven wat u dit jaar wilt bijdragen. Zorgt u er voor dat het
antwoordformulier klaar ligt?
Bij voorbaat dank voor de medewerking. Erik Schreuder, ouderling kerkrentmeester.
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