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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 

Meditatieve overdenking 
 

Donderdag was ik bij een afscheids-bbq van een 
collega. Ik had een gesprek met iemand die 
vertelde over een podcast over christenen die 

vervolgd waren. En dat dat hem hielp om meer in 
dankbaarheid te leven. Als je het me maandag 
had verteld, had ik je niet geloofd, maar toen hij 

dat zei zag ik de plek waar ik was opeens met 
heel andere ogen. En voelde ik die dankbaarheid 
waar hij het over had ook zelf een beetje.  
 

Volgens mijn bijbelse encyclopedie is 
dankbaarheid het antwoord dat de mens schuldig 
is op het handelen van God. Niet alleen voor Zijn 

goedheid, maar ook voor Zijn toorn, die mensen 
tot inkeer breng. Niet helemaal hoe ik 
dankbaarheid zelf zou hebben omschreven, maar 

goed om te onthouden voor mijn volgende 
maandag... Want het werkt blijkbaar ook 
andersom: dankbaarheid brengt je dichter bij God 

en doet je Gods heil zien (psalm 50:23). Niet dat 
het een een-tweetje is. Soms heb je helemaal niet 
de energie om dankbaar te zijn, maar ben je 

vooral bezig je hoofd boven water te houden. 
Toch kan het verkeren, ook al kan je dat rationeel 
niet verklaren. Dus voor degenen voor wie het 

bestemd is, een stukje uit Jesaja 12: 
 
Op die dag zul je zeggen: 
ik zal u loven Heer. 
U bent woedend op mij geweest, 

maar uw toorn is geweken, u troost mij. 
herstel en samen met haar man alle goeds. 
 

God, hij is mijn redder. 
Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, 
want de Heer is mijn sterkte, hij is mijn 

beschermer, 
hij heeft mij redding gebracht. 
 

Anke Poelstra 
 
 

 
 
 

 
 

 
Orde van dienst zondag  

29 januari 2023. 
 
Deze zondag wordt met jong en oud het Heilig 

Avondmaal gevierd en zal ds. Rob van der Plicht 
uit Moordrecht opnieuw de dienst leiden. We 
wensen ieder een goede dienst toe. 

 
Welkom en mededelingen – Aanvangslied: Psalm 
84: 1 en 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer - Stil 
gebed - Bemoediging en Groet – Zingen: Psalm 

84: 6 
Want God onze Heer die ons mild – Gebed - 
Kinderlied ELB 452 Jezus is de Goede Herder – 
Kinderen gaan naar de nevendienst- Zingen: Wij 
gaan voor even uit elkaar - Schriftlezingen: Lucas 
22: 14 – 20 en 1 Korintiërs 10: 16-17 - Luisterlied 

(via beamer):  Opwekking 737 Aan uw tafel – 
Verkondiging - Meditatieve muziek - Zingen Lied 
340B Ik geloof in God de Vader – Gebeden – De 

kinderen van de nevendienst komen terug. 
Heilig Avondmaal: tafelgebed, nodiging, gebed, 
zingen: lied 405: 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God 
almachtig, gebed, afgesloten met het Onze 
Vader, zingen lied 381: 2, 3 en 5 Gij hebt mij, 
Heer, geroepen aan uw dis, Gemeenschap van 

brood en wijn, dankgebed: zingen Lied 381: 6 U 
wil ik danken, grote Levensvorst, slotwoorden. 
Slotlied: Lied 418: 1 en 2 God, schenk ons de 
kracht - Zegen 

 
Wel en Wee 
* Woensdag 1 februari hoopt de heer Max de Gier 
jarig te zijn. Alvast van harte gefeliciteerd, een 
fijne dag en een goed nieuw levensjaar gewenst. 

 
* Mevrouw K. Ouwehand – Rook is vrijdag 20 
januari geopereerd en heeft een knieprothese 

gekregen. De operatie was pittig, maar is goed 
gegaan. Ze is afgelopen zondag weer thuis 
gekomen. Een kaartje wordt gewaardeerd, liever 

nog geen bezoek. We wensen haar een 
voorspoedig 
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De bloemen van zondag 29 
januari zijn voor de Familie Dop, als groet van 
de kerk.  

Voedselbank 

 

Het product voor Januari is soep, er zijn 34 
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 29 januari: 
 

1ste Protestantse kerk Jong Protestant 

(JOB) 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. JOB 

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  

 

3de Werelddiaconaat (HA) 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 

Werelddiaconaat overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 

Of scan de QR code voor collecte 3 

 
     De Diaconie. 

 

 
Bestelling (huis)paaskaars 

Binnenkort wordt de nieuwe Paaskaars voor 

onze kerk besteld bij Boca Kaarsen. 
Via deze (web)winkel worden o.a. ook 
huispaaskaarsen verkocht, met diverse 

afbeeldingen en in diverse maten. Voor 
degenen die een huispaaskaars (of een ander 
artikel) willen bestellen: dit kan in één 

bestelling gelijktijdig met de Paaskaars van de 
kerk. Een bestelling doorgeven kan op 
verschillende manieren: 

Via de website www.bocashop.nl kan een keuze 
worden gemaakt. Het bijbehorende 
bestelnummer kan via het mailadres bertha-
ronwelter@freeler.nl worden doorgegeven. 

In de Ontmoetingsruimte hangt een bestellijst 
met foto’s van de huispaaskaarsen (naast het 
loket van de keuken). Daar kan een keuze 

worden opgeschreven. 
Betalen bij aflevering. 
Zijn er geen mogelijkheden om dit digitaal te 

doen of lukt het niet om a.s. zondag in de kerk 
een keuze kenbaar te maken, neem dan 
contact op met ondergetekende. 

NB Het is wel kort dag, maar de eventuele 
bestelling moet uiterlijk maandag 30 
januari bij mij binnen zijn. 

Bertha Welter 
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Volgende week, 5 februari, willen we een aantal 

nieuwe kerkenraadsleden bevestigen. Dat zijn: 
Mevrouw N.L. (Nicolien) Kortenoeven tot scriba, 
De heer M. (Marcel) Lankhaar tot voorzitter van 

het College van Kerkrentmeesters, 
De heer G.J. (Gertjan) Karssen tot diaken en 
de heer J.B. (Jan) van der Leeden tot ouderling 

met een bijzondere opdracht. 
 
De voorganger is ds. L.M. Schermers 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
Dinsdag 31 januari om 20.00 uur, laatste 

dinsdag van de maand, gemeentegebedsavond 
bij fam. Wagemakers, Kamillestraat 60  
 

Maandag 6 februari om 20.00 uur, 
moderamen vergadering. 
 

Donderdag 9 februari om 20.00 uur, 
gespreksgroep met het jaarthema “aan Tafel” 
in de ontmoetingskerk.  
 

Zaterdag 11 februari om 15.00 uur, 
kinderfilmmiddag in de ontmoetingskerk. 
 

Maandag 13 februari om 20.00 uur, 
kerkenraadsvergadering in de 
ontmoetingskerk. 

 

 
“Geef vandaag voor de kerk   
 van morgen” 
        

Beste gemeenteleden,  
Wanneer u deze gemeentebrief leest, is de Actie Kerkbalans bijna ten einde. Wij hopen dat 
iedereen de antwoordstroken uiterlijk a.s. maandag heeft ingeleverd, zodat we een goed beeld 

hebben, wat we kunnen verwachten.  
We kijken met veel belangstelling uit naar uw toezeggingen. 
Het resultaat wordt in een van de gemeentebrieven kenbaar gemaakt. Overigens heeft alleen de 

penningmeester van onze kerk inzage in de door u toegezegde bedragen. Dit ter informatie. 
De laatste jaren hebben uw bijdragen geen tekorten doen ontstaan. We zijn daar erg blij mee 
en hopen er ook nu weer op. Hartelijk bedankt voor uw bereidwilligheid en medewerking.  

 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Ruud van Mastrigt        
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Beste 70 plusser bij deze nog even een reminder 
voor de borrel op 2 februari. 

We ontmoeten u graag aanstaande donderdag 
tussen 15.00 en 17.00 uur in de kerk voor koffie, 
thee en een borrel. 

Wij hebben er zin in. U ook? 
 
Groetjes van Annemarie, Wietske Arie en José 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

BEROEPINGSWERK 

 
Eindelijk leest u hier nieuws over het beroepingswerk! 
Zoals we in oktober hebben afgesproken, zouden we in januari een begin maken met het 

beroepingswerk. Er hadden zich wel mensen aangemeld voor de commissie, maar die kon niet aan 
de slag voor er officiële goedkeuring was van de classis.  
Dat duurde een hele tijd, ook al hadden we eigenlijk meteen alle benodigde formulieren ingevuld 

en opgestuurd, inclusief een 8-jaren raming van onze financiële situatie. Er gingen heel wat 
telefoontjes en mailtjes over en weer. 
Op vrijdag 6 januari hadden we een gesprek met afgevaardigden van de classis, samen met het 

moderamen van de kerk in Berkenwoude, om onze vacatures toe te lichten.  
De afgevaardigden van de classis hebben ons met klem gevraagd 
de mogelijkheid te onderzoeken om samen met Berkenwoude op te trekken. 

En deze week, 23 januari, kregen we dan eindelijk de officiële goedkeuring om met het 
beroepingswerk te beginnen! 
Het is de bedoeling dat we proberen samen met Berkenwoude een vacature voor 100% aan te 

bieden. De nieuwe predikant zal dan in beide kernen 50% kunnen werken en in Berkenwoude in 
de pastorie kunnen wonen. 
De beroepingscommissie van onze kerk zal dat gaan onderzoeken en overleggen met de 
commissie van Berkenwoude. 

We zijn heel blij dat we een wijze commissie met een gemêleerde samenstelling 
hebben kunnen formeren die een goede afspiegeling is van onze gemeente. 
De commissie wordt gevormd door: Klaas Rigterink, Jaco Kraan, Lizette Voogt, Nelly Dekker, 

Rianne de Kwaadsteniet, Ilse Spruyt en ondergetekende. 
Tot nu toe heeft Jan de Korte alle contacten onderhouden met het breed moderamen van de 
classis. Hij zal dat blijven doen om hierin onze nieuwe scriba Nicolien Kortenhoeven te ontlasten. 

In die hoedanigheid zal hij dus ook betrokken zijn bij het werk van de beroepingscommissie. 
We gaan er vanuit dat het een vruchtbare samenwerking zal worden. 
In de tussentijd zijn we ook nog op zoek naar een pastoraal werker die ons 

voor twee dagdelen per week pastoraal kan ondersteunen, dat is dus voor een tijdelijke 
aanstelling. Daarover hoort u een volgende keer hopelijk meer. 
Marianne van der Bas 

 


