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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van deze morgen:  
Ds. A. Noordam  

Lezing Jes 60:1-6 
Lezen: Mat 2:1-12 

 

Jaar na Jaar 
Zoals een boom 

jaar na jaar 
getekend wordt 

door wat hij meemaakt, 

zo wordt een mens 
gevormd door alles 

wat hem overkomt  
en inspireert. 

 
Elk mens omringt zich 

met herinneringen, 

draagt ze mee 
als een knellend keurslijf 

of als een warme jas. 
 

Maar ieder jaar  

is daar de kans 
om het leven  

opnieuw vorm te geven. 
Greet Brokerhof-van der Waa 

 
Kerst en jaarwisseling 

Wat zijn er veel bijeenkomsten geweest om de 

geboorte van Jezus te vieren! Elk met een eigen 
accent en een eigen sfeer. 

Iedereen die daaraan heeft bijgedragen, op de 
voorgrond of achter de schermen: hartelijk dank! 

 
De kerkdiensten rond de jaarwisseling hebben een 

ander karakter. Mooi om het jaar af te sluiten en te 

beginnen met een ontmoeting in de kerk.  
het jaar 2015 heeft veel gebracht aan goed en kwaad, 

aan lief en leed. Wat 2016 brengen zal weten we niet, 
we leggen het in Gods handen. 

  

Spirit 
De Spiritgroep begint meteen in het nieuwe jaar.  

We ontmoeten elkaar op zondagavond 3 januari om 
20.00 uur bij Martine van Leerdam, Maasstraat 3. 

Iedereen tussen ongeveer 25 – 40 jaar: van harte 

welkom! 
  

 
 

 
 

 

Belijdeniscatechese 
De belijdenisgroep komt maandag 4 januari bij elkaar 

in de kerkenraadskamer. 
We spreken elkaar van 19.30-21.30 uur. 

In de gesprekken over de geloofsbelijdenis zijn we 

gekomen bij het lijden, sterven en de opstanding van 
Jezus.  

  
Op adem komen 

Graag nodigen wij u en jullie uit voor een 

stiltemoment.  
We stappen even uit de drukte van het bestaan in een 

verstilde ruimte om tot onszelf en tot God te komen. 
Er is een vaste korte liturgie met lezing, lied, gebed, 

muziek en stilte. 
Welkom a.s. donderdagavond van 19.00-19.30 uur in 

de kerkenraadskamer. 

 
Zondag 10 januari 

Dhr. en mw. Kraan hebben gevraagd om tijdens deze 
dienst aandacht te willen geven aan hun 60-jarig 

huwelijk. 

Een verzoek waar ik graag aan wil voldoen. 
Tijdens deze dienst nemen we ook afscheid van 

Jurjen, Mariëlle en Sophie Berends, die deze maand 
naar Curaçao gaan vertrekken. 

Twee gezinnen, twee bijzondere levenssituaties. We 

staan er bij stil in het licht van de Eeuwige. 
Afsluiten engelenproject 

Het engelenproject is erg goed verlopen. Dank aan alle 
engelen die hun taak heel trouw hebben vervuld. 

In de kerkenraadskamer staan nog een paar engelen 
die deel uitmaakten van de tentoonstelling.  

De eigenaren mogen de engelen weer mee naar huis 

nemen. 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 
…  Riet en Dick Eikelenboom ter bemoediging. 

De bloemen van oudejaarsavond/nieuwjaarsmorgen 

zijn gegaan naar Ds.Luci Schermers. 
 

Koster 
01-01 t/m 08-01 dhr. C. Hesse 

09-01 t/m 15-01 dhr. P. van Gorkum  
 

Kerkdienst zondag 10 januari  
10.00 uur Ds. L. Schermers  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


