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Meditatief  

 
Jaren geleden maakte ik de zondagsbrief, nu de 
gemeentebrief genaamd. Gedurende enige 

maanden werd daar op een apart briefje het 
gebed van de week bij geleverd. Beide printjes 
konden dan meegenomen worden door de 

gemeenteleden. Veel van die papiertjes zullen in 
de oud papierbak terecht zijn gekomen, maar wat 
is het mooi en ontroerend als je een berichtje 
krijgt dat het gebed van de week van juni 2009 in 

2022 nog steeds bij een gemeentelid hangt. 
En een mooi gebed is het, hoe kunnen we verder 
als we soms gebukt gaan onder zorgen… 

(Alie van Krieken) 
 
Gebed om verder te kunnen 

 
Alleen omdat U later mij zeggen zult 
waarom de dingen gingen 

zoals ze zijn gegaan – 
daarom, mijn God, kan ik verder vandaag. 
 

Alleen omdat U later antwoorden zult 
op al mijn klagen 
op al mijn vragen – 

daarom, mijn God, kan ik verder vandaag. 
 
Alleen omdat U later mij geven zult 

wat lang tevoren verloren ging- 
daarom, mijn God, kan ik verder vandaag. 
 

Alleen om U vergeven wilt 
mijn boosheid, mijn woede,  
de trots die ik voedde – 

daarom, mijn God, kan ik verder vandaag. 
 
Alleen omdat ik bidden kan, 

onvermoeibaar en op elk moment 
kan ik verder vandaag. 
In de kracht van Jezus, uw Zoon 
en bij het licht van zijn Geest. 

Amen. 
 
 

 
 
 

Orde van dienst zondag  
15 januari 2023. 
 

De voorganger is ds. W. van Herwijnen uit 
Zwijndrecht. Het thema van de dienst is ‘Onze 
OV-Levenskaart.’ We wensen elkaar een goede 

dienst toe, waarin we nadenken over onze 
levensreis. 
 

Welkom - Intochtslied Psalm 146A: 1 en 7 Laat 
ons nu vrolijk zingen - Stil gebed, bemoediging, 
groet en Klein Gloria - Zingen als 

verootmoediging lied 377: 1,2,3 en 4 Zoals ik 
ben, kom ik nabij – Leefregel, De Tien Geboden 
(Exodus 20: 1-17) -  

Zingen lied 885 Groot is uw trouw, o Heer - 
Gebed om de Heilige Geest – Kinderen gaan naar 
de nevendienst onder het zingen van Wij gaan 
voor even uit elkaar – Schriftlezingen: Marcus 1: 
1-8 en Hebr. 12: 12-17 - Zingen lied 489 Komt 
ons in diepe nacht ter ore - Verkondiging met als 

thema: ‘Onze OV-Levenskaart’ – Zingen: Hemel 
Hoog 298 Genade, zo oneindig groot - Dankgebed 
en voorbeden – Aandacht voor collectes – 

Slotlied: lied 939 Op U alleen, mijn licht, mijn 
kracht – Zegen. 
 

Wel en wee. 
 

Sinds 2 januari jl. verblijft de heer Michiel van 
Hulsteijn in Rijndam Revalidatie. Het 

kamernummer is 1.019. Het bezoekadres is 
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam, het 
postadres is Postbus 23181, 3001 KD Rotterdam. 

Naar omstandigheden gaat het goed met Michiel 
en hij werkt hard aan zijn verdere herstel. Wij 
wensen hem goede moed en geduld bij het 

oefenen.  
 

Mevrouw Janneke Oostendorp is dinsdag jl. na 
operatie weer thuisgekomen. De operatie is goed 

verlopen. Wij wensen Janneke van harte een 
voorspoedig herstel toe. 
 

De heer Bas den Ouden is donderdag 5 januari 
opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis. Het 
ging in eerste instantie wat beter, maar hij liep 

daar ook een longontsteking op. Op het moment 
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gaat het wel weer de goede kant op, maar hij is 
verzwakt en moet eerst in het ziekenhuis en 
wellicht later ook in een revalidatiecentrum weer 

op krachten komen. Wij wensen hem en zijn 
vrouw sterkte en goed moed en hopen met hem 
op herstel. Hij ligt op verpleegafdeling C, 
kamernummer. C5.02 in het Groene Hart 

Ziekenhuis, Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda. 
 
Er zijn deze week geen jarigen in de 70+ groep te 

vermelden. 
 

Filmavond 

 

 
 
 

Op vrijdag 20 januari 2023 organiseert V&T voor 
u weer een gezellige filmavond.  
Deze keer kijken we met elkaar naar de film 'The 

Hundred Foot Journey' welke goed past bij ons 
jaarthema 'aan tafel'. In deze film besluit een 
Indiase familie een restaurant te openen in het 

zuiden van Frankrijk tegenover het 
sterrenrestaurant van Madame Mallory. Zij is niet 
blij met de nieuwkomers.  

 
Vanaf 19.30 uur staat er koffie of thee voor u 
klaar. De film start om 20:00 uur. We sluiten de 

avond gezellig af met een hapje en een drankje. 
Opgeven is niet nodig.  
U bent van harte welkom! 

 

 

“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 38.4 over de periode 22 
januari t/m 12 maart 2023 uiterlijk zondag 15 

januari a.s. bij de redactie in te leveren.” 
 
 

De bloemen van zondag 8 
januari zijn voor Mevr. J. Oostendorp, na 
ziekenhuisopname.  

Voedselbank 

 

Het product voor Januari is soep.  
 

U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 

Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Collecten 
 

Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw 
gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen 
om geld over te maken. Bij voorbaat 

bedankt. 
 
Collectedoelen 15 januari: 

 
1ste Protestantse Kerk: Ondersteuning 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 

ondersteuning overmaken op rek.nr. 

NL63RABO0333800656 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
2de Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 
 
Of scan de QR code voor collecte 2 

 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan 
Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. 

De Diaconie. 
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Vrouwenavond met Corien Struijk 
Zin in een ontspannen avond met inspirerende 
boodschap en gezelligheid? Begin het jaar goed en 
kom naar de Vrouwenavond van Vrouwen van Hoop 
op 9 februari 2023 in Dordrecht. 
 
Thema: ‘wat denk je zelf?’ 
Hoe zie jij jezelf, hoe kom je over op de ander en hoe 
wil God dat jij jezelf ziet? Samen met identititeits-
coach Corien Struijk zoeken we antwoord op deze 
vragen! Geniet van een gezellig spel, muziek en 
leerzame boodschap en laat je bemoedigen door het 
verhaal van een vrouw die hulp ontving bij De Hoop 
ggz. Van harte welkom! 
Steun moeders bij De Hoop 
Deze avond zetten we ons samen in voor moeders bij 
De Hoop. Dankzij de opbrengst van de avond kunnen 
de kinderen naar de opvang, terwijl de moeder zich 
focust op haar herstel. Buiten de behandelingen 

kunnen ze samen zijn, want moeder en kind horen bij 
elkaar! 
 
Meld je aan  
Met wie kom jij naar deze avond? Meld je nu aan! Kijk 
op vrouwenvanhoop.nl/activiteiten  

 
 
Maandag 16 januari om 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in de Ontmoetingskerk  
 
Vrijdag 20 januari om 19.30 uur filmavond on de ontmoetingskerk. 

 
Woensdag 25 januari om 09.45 uur, Open Deurgroep (damesgespreksgroep) bij Greta, 
Kamillestraat 60. 

 

Kinderfilmmiddag 
 

 
 

Op zaterdag 11 februari om 15.00 uur 
houden we een filmmiddag in de kerk. 

Welke film we draaien is nog niet zeker, 
maar gezellig wordt het vast. Als je 
ideeën hebt voor een film, laat het 

weten! Deze middag is bedacht voor 
kinderen, maar ouderen die mee willen 

kijken zijn natuurlijk ook van harte 

welkom! 


