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Meditatief. 
 

Een gebed 
van Charlotte Inkelaar – de Mos: 
 
Heer, van U is de toekomst, 
het heden én het verleden. 
 
Van U is de toekomst: 
trek met ons mee 
en ga voor ons uit, 
als de wolkkolom overdag 
en de vuurpilaar in de nacht, 
verborgen aanwezig. 
 
Verzeker ons van Uw liefde. 
Verzeker ons steeds opnieuw 
dat wij nooit zonder U zullen zijn. 
Druk Uw zegel op ons hart 
en in onze ziel, 
wij leven en bewegen in U. 
 
Schenk ons vertrouwen, 
maak ons hoopvol en zeker. 
Door Jezus, onze Heer. 
 
Amen 
 

Orde van dienst 9 januari 2022. 
 
Komende zondag gaat ds. R.P. van der Plicht uit 
Moordrecht voor, die regelmatig in onze 
gemeente komt preken. Via kerkdienstgemist.nl is 
deze dienst thuis op de computer te volgen. 
De kinderen worden door hem niet vergeten. Een 
goede dienst gewenst.  
 
Orgelspel - Welkom en mededelingen – 
Aanvangslied: Lied 513 God heeft het eerste 
woord - Stil moment - Bemoediging en Groet – 
Gebed – Glorialied: Psalm 103: 1, 2 - Moment 
voor de kinderen -  Kinderlied: Wijzen uit het 
oosten - Gebed om de heilige Geest – 
Schriftlezing: Psalm 104: 1-24 – Lied: Psalm 104: 
7 (orgel) – Schriftlezing: Mattheüs 2: 1-12 – Lied: 
Psalm 104: 10  – Verkondiging - Meditatief 
orgelspel – Lied: Psalm 150 – Gebeden – Slotlied: 
‘Een toekomst vol van hoop’ – Orgelspel. 
 

 
 

 

Scriba ds. René de Reuver spreekt een zegen 
uit voor Nederland. 
 
We kijken terug op een onstuimig jaar vol 
onzekerheid en onrust. Er is zoveel dat ons 
mensen uit elkaar drijft en tegenover elkaar zet.  
Hoe bewaar ik in deze tijd, in dit nieuwe jaar, 
vrede en rust? Hoe kan ik, met alle verschillen die 
er tussen mensen zijn, een ander tot ‘heil en 
zegen’ zijn? Ook degenen die andere keuzes 
maken dan ik? Hoe bewaar ik de kalmte en kom 
ik tot rust? 
Steeds meer kom ik tot de overtuiging dat het 
met drie dingen te maken heeft.  
Allereerst met zwijgen, de hand op de mond 
leggen en stil worden. Monniken als Thomas 
Quartier - de nieuwe Theoloog des Vaderlands - 
leren het me. Stil worden, inkeren tot mezelf, tot 
wat die ander beweegt, tot God. Wie stil wordt en 
luistert, hoort meer.  
Als tweede heeft het te maken met goed kijken. 
Met oog hebben voor het schone, voor wat die 
ander beweegt. Elkaar in de ogen kijken, zodat 
die ander zich gezien weet.   
En als derde, ten slotte, het juiste woord weten te 
horen, te overwegen en te spreken, opdat 
mensen en een hele samenleving tot hun recht 
komen. Vanuit een innerlijke rust, overtuiging en 
ruimte om bij jezelf te blijven.  
Zó zegene God Nederland, met allen die hier 
verblijven, gezien en ongezien.  
De genadige nabijheid van Jezus - het 
Kerstkind - zegene ons,  
   zodat wij een beetje genadig met onszelf 
en met elkaar kunnen omgaan.  
De liefde van God, onze hemelse Vader, 
vulle ons hart, hoofd en handen,  
   zodat we liefdevol kunnen zijn.  
De nabijheid van de Geest van God geve 
ons vrede en rust, in het nieuwe jaar.  
   Amen. 
 
Corona Kerkdiensten januari 2022  
Door de strengere maatregelen is er inmiddels 
weer heel veel veranderd. Wij volgen nog steeds 
het advies van de PKN, wat inhoudt dat we tot 
nader te bepalen datum alleen digitale 
kerkdiensten uit zenden. Dus helaas nog geen 
kerkbezoek. Jan de Korte scriba 
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  SamenWijzer 

 
 “De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 

voor SamenWijzer 37.4 over de periode 23 

januari t/m 13 maart 2022 uiterlijk zondag 
15 januari a.s. bij de redactie in te leveren.” 

 
 

 

 

Voedselbank 

 
 
Het product voor januari is soep, er 
zijn 2 blikken 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. 
 

NOODKREET 
 

Er is dringend leiding voor de 
kindernevendienst nodig. Doordat twee 
teamleden na jarenlang actief te zijn 
geweest, ons team verlaten hebben en 
Marianne v.d. Bas voorzitter van de 
kerkenraad is geworden, zijn er nog drie 
mensen over. In het ideale geval zouden 
dat er vijf à zes moeten zijn. 
 
Vind jij het leuk 
- om kinderen een Bijbelverhaal te 
vertellen 
- projecten gestalte te geven 
- het kinderkerstfeest mee te organiseren 
- in een enthousiast team mee te draaien 
en wil je ons uit de brand helpen? 
 
Meld je dan aan of informeer bij Klaas 
Rigterink tel. 522490 of Bettina Pols tel. 
511027. 
 

Mutatie. 
 
Het e-mail adres van Sandra van der 
Meulen-Landman is gewijzigd naar: 

s.vander.meulen@kpnmail.nl 
 

 De bloemen van zondag 
9 januari zijn voor Marie-José de Gier 
ter bemoediging.   

 
 

COLLECTEN 
 
Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen 
wij het overmaken van uw collectegeld van 
harte aan! 
 
Collectedoelen 9 januari zijn 
 
1ste Leger des Heils. 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Leger 
des Heils storten op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
 
2de Instandhouding kerkgebouw 
Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. 
Instandhouding kerkgebouw storten op rek.nr. 
NL63RABO0333800656. 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 

Gevangenenzorg storten op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 

 

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 

o.v.v. van het collectedoel. De Diaconie. 
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