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Midden in de nacht, toen Samuël sliep,
Meditatief.
hoorde hij heel zacht een stem die hem riep.
Hij ging gauw naar Eli, maar die vertelde hem:
Komende zondag wordt door de voorganger
doe wat Hij je vraagt, want het is Gods stem.
onderstaande tekst gelezen. Het komt uit
Refrein. Samuël, Samuël, God roept je echt,
het boekje “De kracht van weerloze liefde”,
doe wat Hij je zegt; Samuël.
geschreven door Marinus van de Berg. Het leek
goed om deze tekst al vast in dit meditatief te
Samuël werd groot en een wijze profeet.
vermelden.
God zei: ga naar Saul en dat is wat hij deed.
Hij kroonde hem tot koning, de mensen eerden
Jouw stem
hem
Jouw stem. Jij die niet schreeuwt, maar luistert
en daarna koos hij David, want dat zei Gods
intens.
stem.
Jouw stem. Jij die de geknakte mens niet breekt,
Refrein. Samuël, Samuël, God roept je echt,
maar heelt.
doe wat Hij je zegt; Samuël.
Jouw stem. Jij die niet onderuithaalt, maar
mensen opricht.
Gebed om de opening van het woord - Eerste
Jouw stem. Jij die niet uitdooft, maar mensen
lezing: 1 Samuël 3 : 1 – 10 - NLB 170 : 1,3 verwarmt.
Tweede lezing: Johannes 1 : 35 – 52 - NLB 532 Overweging - NLB 377: 1, 2, 3, 4 Jouw stem. Jij die niet heerst, maar dienend
Geloofsbelijdenis - Dankgebed, voorbeden, Onze
mensen trekt.
Vader - Collecte - NLB 426 - Zegen
Jouw stem. Jij die niet angstig maakt, maar
mensen in vrijheid zet.
Jouw stem. Leg jouw kracht in ons.
Laat jouw stem hoorbaar en zichtbaar worden in
ons midden.

Orde van dienst 23 januari 2022
Deze zondag is mw. Greetje Poelstra - Weeber
onze voorganger. Afgelopen zondag was ze
samen met haar man in onze dienst aanwezig
omdat hun dochter Anke belijdenis deed en
bevestigd werd als ouderling. Het thema voor
komende zondag is: ‘Wat zoeken jullie?’ We
hopen op een inspirerende dienst. De opbouw
van de dienst is als volgt:
Welkom - Moment van stilte – NLB 612 : 1, 2, 3 –
Drempelgebed - Bemoediging en groet –
Kyriegebed: NLB 281 : 1,2,3,4,5 - Glorialied 146a
: 1, 2 - Moment voor de kinderen: Een schatkist +
het lied van Samuël (Elly en Rikkert)

Pastoraal inloopuur en Open Kerk
Donderdagochtend is de kerk open en staat
ons billboard weer buiten. De kerkzaal is
open van 9.30-12.00 uur. U kunt rustig
zitten, om wat na te denken, te bidden, een
kaarsje aan te steken. Een van de
ouderlingen is op de achtergrond aanwezig.
Voor wie wil is er een kop koffie of thee.
Zelf ben ik in de kerkenraadskamer. Wilt u
een gesprek, iets afspreken of zo maar even
wat zeggen, van harte welkom! Ik ben er van
9.30 - 11.00 uur. Daarna heb ik een
bespreking.
ds. Luci Schermers

Hanna had geen zoon, maar ze bad tot God.
Die heeft haar beloond, want Hij zag haar lot.
Ze bracht hem naar de tempel en zei daar tegen
hem:
Eli wordt je baas, luister naar zijn stem.
Refrein: Samuël, Samuël, jij wordt zijn knecht,
doe wat hij zegt; Samuël.
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Wel en wee.
Zaterdag 22 januari hoopt mevrouw T.A. van der
Giessen haar verjaardag te vieren.
Alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag
toegewenst.

COLLECTEN

Marianne Oostendorp en Gertjan Karssen zijn verhuisd
naar hun nieuwe huis in Krimpen aan de Lek. We
wensen hen daar veel geluk en een fijne tijd toe.

Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen
wij het overmaken van uw collectegeld van
harte aan!

Wij denken aan allen die met ziekte te maken hebben.
Veel sterkte en van harte beterschap wenst.

Collectedoelen 23 januari zijn:

Corona Kerkdiensten 2022

1ste Collecte Protestantse kerk
Missionair Werk
Kerk in , van en voor het dorp.

De PKN heeft inmiddels het advies weer
aangepast. Dit betekent dat er weer 50
mensen in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn
tijdens een eredienst met ingang van 23
januari.
We zullen zoals gebruikelijk registreren wie er
de eredienst bij zullen wonen.
Van de PKN mag er ook weer gezongen
worden. Wij zijn daar wat voorzichtiger mee.
De dienst voor aanstaande zondag is al
helemaal voorbereid en ingevuld met digitale
liederen. We stellen wel voor om aan het
eind van de dienst het Amen wel ingetogen
mee te zingen. 30 januari tijdens het
Avondmaal kunnen er wellicht twee zangers
(gedeeltelijk) zingen. De weken daarna
zullen we dan opnieuw bekijken hoe dan de
situatie is. Tijdens het verplaatsen in de kerk
dragen we nog steeds een mondkapje.
Jan de Korte scriba

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren
om van betekenis te zijn voor de inwoners van
hun dorp of stad. Creatief zoeken ze naar de
verbinding met hun omgeving. Bijvoorbeeld
met een inloophuis waar iedereen welkom is.
Of met een moestuin voor de hele buurt of een
mobiel koffietentje voor mensen die een
praatje willen maken. Allemaal laagdrempelige,
open en toegankelijke activiteiten. De
gezamenlijke kerken in Beilen bouwden een
oecumenisch mobiel kerkje, waar ruimte is
voor één persoon. Op hoogtijdagen en tijdens
plaatselijke evenementen is het kerkje present
om een kaarsje aan te steken, een
gebedskaart in te vullen en eventueel een
emailadres achter te laten.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunt
de Protestantse Kerk missionaire activiteiten in
het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in
de buurt en aan mensen te laten zien dat het
evangelie goed nieuws is voor iedereen. Van
harte aanbevolen.

De bloemen van zondag 23
januari zijn voor Mw. T.A. v. d. Giessen
voor haar verjaardag.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v.
Ondersteuning gemeenten storten op rek.nr.
NL10RABO0333800737
2de Kerk Diaconie

Voedselbank

Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. kerk
storten op rek.nr. NL63RABO0333800656.
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd
worden bij Arie de Paauw, Johan
Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.

Het product voor januari is soep er zijn 14
blikken/zakken gebracht

De Diaconie.

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.
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Berichtje vanuit Vorming& Toerusting.
Beste mensen, jullie hebben kunnen lezen over de plannen voor de komende tijd.
Denk aan de sobere maaltijd en de avond met als thema: “God in de supermarkt”.
We moeten momenteel een slag om de arm houden over het wel of niet kunnen doorgaan van
activiteiten.
Op dit moment is al zeker dat de avond over koopgedrag m.b.t. levensmiddelen (gepland voor 2
februari) naar later verschoven zal worden.
Voor overige activiteiten: houd berichten in de Zondagsbrieven en Samenwijzer in de gaten!
Voor wat betreft de “Soeplepel”: deze is onlangs gesignaleerd en ‘waart rond’ in de gemeente.
Er zijn al diverse verrassende eet- en koffieontmoetingen geweest.
Hij (de soeplepel) kan in één seizoen niet onze hele kerkgemeenschap.
langsgaan….. daarvoor hadden we eigenlijk 5 soeplepels in moeten zetten.
Maar wat let u: ook zonder de officiële soeplepel kan het een goed idee zijn om een minder of
meer bekend gemeentelid eens te eten of op de koffie te vragen.
Van harte aanbevolen! Met een hartelijke groet, groep V&T

Hoe vind je midden in een moeilijke periode woorden om te bidden? Soms kunnen de
woorden van gebeden van anderen je staande houden.
De Anglicaanse priester Tish Warren (41) vertelde een tijdje geleden in Trouw over de moeilijke periode
waarin zij twee ongeboren baby’s verloor. Hoe zij toen een jaar lang niet meer bidden kon. De pijn was zo
hevig dat ze niet meer wist hoe ze God nog kon vertrouwen.
“Mijn lijden was niet groter of anders dan wat andere mensen meemaken. Maar ineens worstelde ik met
het eeuwenoude theologische vraagstuk: als God goed is en almachtig, hoe kan het dan dat er zoveel
kwaad en pijn is in de wereld?” Elke priester, dominee of pastoor heeft in haar of zijn ambtsopleiding
geleerd met dit vraagstuk om te gaan. En er een theologisch antwoord op gevonden. Maar als het jezelf
overkomt, wordt het anders. Bijna elke geestelijke maakt vroeg of laat een periode door waarin het eigen
geloof stokt. Waarin de lieve Heer zijn lieve kanten verliest en een vreemde lijkt geworden. Dan wordt het
lastig om te preken en te zingen. Vooral moeilijk om te bidden. Wanneer bidden mij soms even te moeilijk
wordt, zoek ik mijn toevlucht in de gebeden van anderen. Er zijn vele gebeden van vele gelovigen, en ze
zijn allemaal verschillend. Er is er altijd een voor mij bij. En soms vind ik een vast ritueel uit het verleden.
Als kind leerde ik ’s avonds te knielen voor het bed en hardop te bidden: ‘Ik ga slapen, ik ben moe, ‘k sluit
mijn beide ogen toe, Here houdt ook deze nacht, over mij getrouw de wacht’. Wanneer we onze
kleinkinderen naar bed brengen, zingen we het nog altijd.
Vaste rituelen zijn de trapleuningen van het leven. Vaak heb je ze nauwelijks nodig en vlieg je fluitend de
trap op en af. Soms, als het om welke reden dan ook ineens niet meer zo makkelijk gaat, ben je blij met
het houvast van de leuning. Priester Tish heeft zich in haar moeilijke periode vastgehouden aan één gebed
uit de ‘completen’. Dat zijn de vaste avondgebeden die in de Rooms-Katholieke en Anglicaanse traditie
elke avond worden opgezegd. Zoals een rabbi iedere avond een vaste avondpsalm reciteert. Tish vertelt
over haar houvast aan dat ene gebed uit de completen: “Het was mijn ‘duiklijn’. Zoals een duiker als het
water woelig en troebel is altijd een lijn bevestigt aan een veilig punt. Zodat hij altijd door die lijn te
volgen terugkomt boven water en niet verdwaalt in de donkere diepte. Juist dit gebed gaf mij houvast
omdat het drie dingen noemt die mij staande hielden in de wereld van verdriet en lijden: werken, waken
en wenen.”

Waak, lieve Heer Bij wie werken, waken of wenen vannacht, En laat uw engelen hen behoeden die slapen.
Zorg voor de zieken, Heer Christus; Geef rust aan vermoeiden; Zegen de stervenden;
Troost wie lijden; Heb medelijden met de beproefden; Bescherm wie blij zijn,
En dat alles omwille van uw liefde.
Amen.
(Uit de Petrusbrief van 15-01-2022)
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Op dit werkblad zie je Natanaël
onder de vijgenboom zitten. Kun jij
alle tien vijgen vinden? Op de zijkant
van het huisje kun je jezelf tekenen.
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