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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 

 
Meditatieve overdenking 
 
Dan zullen we, door ons aan de waarheid te 
houden en elkaar lief te hebben, samen volledig 
toe groeien naar Hem die het hoofd is: Christus. 
Efeziërs 4:15 
 
Wist je dat Jezus van de geldwisselaars hield? 
Wist je dat Hij van Judas, Zijn verrader, hield? 
Wist je dat Jezus van de farizeeërs hield, die 
tegen Hem waren en Hem veroordeelden? 
Hij wilde voor al deze mensen het beste en zou er 
alles aan gedaan hebben om ze te zien 
veranderen. 
Hij wilde dat ze gered zouden worden. 
Hij wilde dat ze in de hemel zouden komen. Hij 
hield met Zijn hele hart van deze mensen en 
daarom vond Hij het niet moeilijk om in liefde 
dingen tegen hen te zeggen. 
 
Het is geen liefde als je tegen iemand liegt om 
zijn gevoelens te sparen. 
Jezus hield van alle mensen, of ze wel of geen 
goed hart hadden en Zijn liefde was aanwezig in 
alles wat Hij zei en deed. 
 
Gebed 
Lieve Heer, laat mij zoals U van anderen houden 
of ze nou voor of tegen me zijn. Laat mij altijd in 
liefde de waarheid vertellen. 
 
Om vandaag over na te denken: 
Als jij iets moeilijks aan iemand moet vertellen, 
kun je dat dan in liefde doen? 
 
Warme groet, 
Patrick en Corina Heijnis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orde van dienst zondag  
22 januari 2023. 
 
Vanmorgen staat ds. Rob van der Plicht uit 
Moordrecht op de kansel. Het thema van de 
dienst is: ‘Het geluid van stilte’. Ook worden we 
voorbereid op het Heilig Avondmaal van volgende 
week in de dienst die ook door hem wordt geleid. 
We wensen u een goede dienst toe, waarin u 
bemoedigd zult worden om de nieuwe week in te 
gaan. 
 
Orgelspel - Welkom en mededelingen – 
Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 2 De stilte zingt u 
toe, o Here - Moment van stilte - Bemoediging en 
Groet – Gebed – Loflied: Lied 868: 1 en 2 Lof zij 
de Heer, de almachtige koning der ere - 
Kinderlied ELB 433 ‘God die alles maakte’ - Gebed 
om de Geest - Inleiding thema: ‘Het geluid van 
stilte’ – Schriftlezing Psalm 131 – Zingen Psalm 
131 O Heer, er is geen trots in mij – Schriftlezing 
Jesaja 30: 9-16a – de kinderen gaan naar de 
nevendienst – Zingen: Wij gaan voor even uit 
elkaar - Luisterlied ‘The Sound of Silence’, Simon 
& Garfunkel – Verkondiging - Na het Amen zijn 
we even stil - Meditatief orgelspel – Zingen: 
Gezang 429 Wie maar de goede God laat zorgen 
– Gebeden – Aandacht voor de collectes – 
Slotlied: Lied 416: 1, 2 en 4 Ga met God en Hij 
zal met je zijn – Zegen. 
 

 
Open kerk op 26 januari 
 
Vrijwel iedere laatste dondermorgen van de 
maand is de kerk open en staat het billboard 
weer buiten. 
Ook a.s. donderdagmorgen 26 januari. De 
kerkzaal is open van 10.00 – 11.30 uur. U kunt 
rustig zitten om wat na te denken, te bidden, een 
kaarsje aan te steken, te luisteren naar zachte 
muziek. Deze keer zijn er twee ouderlingen op de 
achtergrond aanwezig. Voor wie wil is er een kop 
koffie of thee. Van harte welkom! 
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Wel en Wee 
 
Op 22 januari is mevrouw T.A. van de 
Giessen jarig. We wensen haar een hele fijne 
dag en een mooi nieuw levensjaar toe. 
 
 
 
 
 

De bloemen van zondag 22 

januari zijn voor: de hr. en mw. Beijer als 

groet van de kerk. 

Voedselbank 

 
Het product voor Januari is soep, er zijn 22 
pakken/blikken gebracht. 
 
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 22 januari: 
 
1ste Protestantse kerk Missionair Werk 
Bijna elk dorpsgezicht in ons land wordt 
gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent 
de rol die de kerk vanouds heeft: middelpunt 
van de samenleving, ook vandaag de dag 

nog.  
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 
dorpskerkenbeweging van de Protestantse 
Kerk biedt kleine gemeenten een platform 
waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en 
elkaar inspireren en motiveren om van 
betekenis te zijn in hun omgeving. 
 
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. 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
missionair werk overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
 

Of scan de QR code voor collecte 1 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 
 
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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Let op! vanavond:  
 
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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

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! 


