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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De schrift-
lezing is Johannes 5 : 1 - 17 en Galaten 5 : 1 - 6. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Anneke van 
Genderen (orgel/piano), Esther de Kuiper (saxofoon), 
Lidia Faro & Willemieke v. Wingerden (zang).  
De avonddienst wordt geleid door ds. I. Hoornaar uit 
Ermelo. We lezen 3 Johannes. Het thema van de dienst 
is Zorg voor de ziel! De muzikale begeleiding is in han-
den van Robert van Eijl (orgel/piano), Maureen van Pelt 
(dwarsfluit), Daniel Holtslag & Maartje Rietveld (zang). 

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte.  

Bedankt 
Beste gemeente, wat zijn 
wij enorm door u verrast. 
Geweldig zo’n groot aantal 
kaarten en lieve wensen wij  
van u gekregen hebben, ter 
gelegenheid van ons 60 ja-
rig huwelijksjubileum. Mede daardoor is het een onver-
getelijke dag voor ons geworden. 
Hartelijk dank ! Kees en Nel Korevaar 

Huwelijksjubilea 
*Nico en Anja Zwijnenburg-Goosens (van Marlotstraat 
23, 3381 CD) hopen zaterdag 16 januari 40 jaar ge-
trouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen van 
harte en wensen hen en hun 
(klein)kinderen Gods zegen toe.  
*Herrie en Jannetta Bode-van Die-
ren (Doetseweg 60, 3381 KG) hopen 
ook op zaterdag 16 januari 40 jaar getrouwd te zijn. We 
feliciteren hen van harte met dit jubileum en we wensen 
hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe. 
 

Meeleven 
• Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) 

zal voorlopig nog in het ziekenhuis moeten blijven. We 
bidden voor hem en zijn ouders, Wilco en Charlotte, en 
voor zijn zus Johanna en broer Jonathan. 

• Dhr. Jan Spek (Bogerd 21, 3381 DA) verblijft nog in het 
Beatrixziekenhuis. Naast het herstel van de val heeft hij 
ook te maken gekregen met longproblemen. In onze ge-
beden dragen we hem en allen rondom hem op voor 
Gods troon. 

• Ook Willem Bakker (Emmalaan 17, 3381 AJ) verblijft 
nog in het ziekenhuis. Dit in afwachting van een plek in 
het revalidatiecentrum De Hoogstraat. We bidden dat 
hij volledig mag herstellen van het syndroom van 
Guillain Barré. 

• Johannes van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 
3381 AN) is door extra inspanningen in het ziekenhuis 
afgelopen donderdag thuis gekomen. Dit met antibio-
tica via het infuus. We bidden dat de antibiotica mag 
aanslaan en hij van nu af verder mag herstellen van de 
elleboogbreuk. 

• Dhr. Jaap Muilwijk (Dorpsstraat 16, 3381 AG) heeft de 
afgelopen maanden veel onderzoeken in het ziekenhuis 
ondergaan. Onlangs is duidelijk geworden dat hij darm-
kanker heeft. Over enkele weken begint hij met een tra-
ject van bestralingen en chemokuren. Dit traject zal 
vervolgens moeten worden afgesloten met een (zware) 
operatie. In de dienst zullen we bidden voor hem om 
Gods zegen en genezing. We wensen Jaap en zijn vrouw 
Atie Gods nabijheid en rust toe voor de komende tijd.  

• Dhr. Bas de Hoop (Peursumseweg 65, 3381 KT) is dins-
dag 5 januari opnieuw met hoge koorts opgenomen in 
het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij bleek een 
bloedvergiftiging te hebben en hiervoor is hij eind no-
vember jl. al een keer eerder opgenomen. Hij heeft op-
nieuw een antibiotica behandeling gekregen en we zijn 
dankbaar dat het beter met hem gaat. We wensen hem 
Gods zegen en genezing toe. 
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Break in de week – Prediker en ons leven  
Is een bespreking van het Bijbelboek Prediker nu wel 
het meest geschikt om het nieuwe jaar mee te be-
ginnen? Wie in dat boek begint te lezen krijgt een lange 
opsomming met ‘zinloosheid’ over zich heen. Nee, dat 
geeft niet echt moed… Maar, zoals wel vaker: “het is 
niet wat het lijkt”. Theoloog en boekenschrijver Koert 
Koster (Giessen-Oudekerk) legt momenteel de laatste 
hand aan het door hem geschreven boek over Prediker. 
Met hem bespre-
ken we de inhoud en 
de boodschap van 
dit Bijbelboek. De 
uitzending hiervan 
is op woensdag 6 
januari gepubli-
ceerd. Kijk en 
luister mee… 

Break in de week – de Zondagsschool 
Wat is het jammer dat veel kerke-
lijke activiteiten momenteel geen 
doorgang kunnen vinden. De zondags 
school is er één voorbeeld van…  Het 
leek ons goed om in deze periode 

eens een praatje te maken met Cordian Verspuij, hij is 
nauw betrokken bij die zondagsschool. Tijdens ons ge-
sprek bleek zonneklaar met welk een passie de leiding-
gevenden met de kinderen bezig zijn. Om hen kennis van 
het Evangelie mee te geven en de waarde van het ken-
nen van Jezus voor te leven…  Prachtig! De uitzending 
is vanaf woensdagavond 13 januari te bekijken en 
beluisteren op het WijzjinHG kanaal op YouTube. Er 
staat dan ook een berichtje op de website van de 
kerkelijke gemeente met een link naar de uitzen-
ding.  Aanbevolen hoor! 

Tafeltje Dekje vraagt chauffeurs 
Tafeltje Dekje is op korte ter-
mijn op zoek naar chauffeurs 
voor het rondbrengen van maal-
tijden. Het betreft hier vijf dagen 
aaneengesloten en eenmaal in 
de zes weken. Het bezorgen neem ca. twee uur in be-
slag van 10.30 tot 12.30 uur. Inlichtingen bij Alie Schild, 
tel: 06-53968891. 
  
 

Agenda 
13-10 Break in de week, 19.15 uur 

Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Volgend jaar zijn er weer ambtsdragers verkiezingen. 
Als reden om naar de kerk te gaan geeft dr. A.A. van Ru-
ler de mogelijkheid om (eventueel) een ambt te dragen. 
Het is een bijzondere vorm van een bijdrage leveren aan 
de kerk. Het woord “eventueel” staat tussen haakjes, 
omdat het niet beslist nodig is. Men kan ook zonder een 
ambt te dragen naar de kerk gaan. Maar men kan er voor 
uitgepikt worden. Dat gebeurt in de verkiezing en 
roeping tot het ambt door de gemeente en van 
Godswege. 
Het ambt is er niet om taken en functies te vervullen. 
Het gezag wordt ook niet uitgeoefend in de vergadering 
van de ambten. Het gezag berust uitsluiten bij Christus, 
die het Hoofd is van het lichaam en Zijn kerk regeert 
door de ambten. Het ambt is van de Heere en op deze 
manier is het in en van de kerk. Wie een ambt aanvaardt 
en vervult, levert dus in eerste aanleg een bijdrage aan 
God, aan Christus, aan de heerschappij van Christus 
over Zijn gemeente en kerk. Alleen via deze omweg 
wordt door het ambt een bijdrage geleverd aan de 
gemeente. 
Kenmerkend is dat gewone gemeenteleden geroepen 
kunnen worden tot het ambt. Al zijn er bepaalde 
voorwaarden. Zoals het afgelegd hebben van de 
openbare belijdenis van het geloof en van onbesproken 
gedrag zijn en zuiver in de leer. Daarbij de gaven om het 
ambt te kunnen vervullen. Maar in principe is niemand 
uitgesloten. 
In het verdere van het hoofdstuk wordt verder stil 
gestaan bij de ambten. Dat voert voor nu te ver. Maar 
een beeld van Calvijn hierover wil ik u niet onthouden. 
“Wie zonder besef van de ambtelijkheid van de ambten 
in de kerk zit, mist zeer wezenlijke dingen. Hij maakt de 
kerkdienst mee, zoals een ezel de uitvoering van een 
symfonie meemaakt.” 

Fun2Talk 
Vertel eens tegen een vriend/ 
vriendin voor wie je gebeden hebt 
afgelopen week. 
Tip voor de week:  
Luister eens een preek onder de 
vaat of in de auto onderweg naar je werk of naar huis. 
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Liturgie morgendienst 
Gezang 329 : 1 
Stil gebed  
Votum en groet 
Psalm 43 : 1 
Wetslezing 
Psalm 86 : 6 
Gebed 
Kindermoment - Deuteronomium 2:14 
Weerklank 534 (melodie: Hoger dan de blauwe luchten) 
Schriftlezing: Johannes 5 : 1 - 17 en Galaten 5 : 1 - 6 
Psalm 130 : 3 + 4 (N.B.) 
Preek 
Psalm 17 : 2 (N.B.) 
Collectemoment   
Dankgebed en voorbede 
Kleurrijk 127 - Fundament  
Zegen 

Weerklank 534 – Zie je daar 
1. Zie je daar die mensen lopen 
door het zand van de woestijn? 
Allen denken, allen hopen 
gauw in Kanaän te zijn 
 

2. Maar de mensen gaan nu klagen 
en ze zeuren elke keer: 
‘Hoor, wij lopen al veel dagen. 
er is haast geen eten meer.’ 
 

3. Toch blijft God wel voor hen zorgen. 
Hij geeft water vlees en brood. 
Hij geeft manna, elke morgen 
want Zijn liefde is heel groot. 
 

4. Ik heb ook heel veel gekregen. 
God gaf meer dan ik Hem vroeg. 
Hij gaf mij dit jaar veel zegen: 
Hij gaf mij gewoon genoeg. 

Muziek voor livestream 
Heb jij, hebt u het gemerkt? De mu-
ziek die we draaien voordat de live-
stream begint, is anders vandaag. 
We hebben gezocht naar muziek van 
eigen bodem en vonden die op de cd 
'Kleurrijk'. Bijna 14 jaar geleden is deze cd gemaakt in 
onze kerk, met muzikale medewerking van verschillen-
de gemeenteleden. Op deze manier kunnen we allemaal 
deze oude klanken nog eens horen. Veel luisterplezier! 

Kleurrijk 127– Fundament 
Ik bouw op Jezus, anders niet;          ) 
het is zijn bloed dat redding biedt.        ) 
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; ) 2x 
ik steun alleen op Jezus’ Naam.        ) 
 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer;  
hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 
Heer, U bent ons fundament… (3x) 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 

Liturgie avonddienst  
Psalm 62 : 1 + 4 (N.B.) 
Stil gebed  
Votum en Groet 
Psalm 25 : 1 + 6 + 7 (N.B.) 
Gebed 
Psalm 17 : 3 
Schriftlezing – 3 Johannes 
Gezang 442 : 1 + 2 + 3 + 4 
Tekst: 3 Johannes : 2   
Preek - Zorg voor de ziel! 
Psalm 103 : 1 + 11  
Geloofsbelijdenis 
Psalm 146 : 1 (N.B.) 
Collectemoment  
Avondgebed 
Gezang 392 : 1 + 2 + 3 + 4 + 5  
Zegen 
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SDOK schrijfactie. 
Meron Gebreselasie uit Eritrea zit al 
sinds 2004 vast. Meron, ook wel 
bekend als Million, was voorganger van 
de Rhema Evangelical Church in 
Massawa, een havenstad aan de Rode 

Zee. Daarnaast was hij anesthesist in Massawa 
Hospital. Kort voordat Meron gearresteerd werd, was 
voorganger Tesfatsion Hagos uit Asmara bij hem op 
bezoek. Tijdens die ontmoeting viel de politie het huis 
binnen en werd Tesfatsion opgepakt. Meron wilde enige 
tijd later wat persoonlijke bezittingen van Tesfation 
terugbrengen naar zijn huis. Onderweg werd hij aange-
houden bij een controlepost en is hij opgepakt. Meron 
zat twee maanden vast op een politiebureau in Asmara. 
Daarna werd hij overgebracht naar het streng beveiligde 
Wenjel Mermera Central Criminal Investigation 
Interrogation Center gebracht. De omstandigheden zijn 
bijzonder zwaar in het gevangeniscomplex. Er worden 
naar verwachting meer prominente christelijke leiders 
vastgehouden sinds 2002. Niemand van hen is aange-
klaagd, berecht of veroordeeld. 
De Christenen die u een kaart kunt sturen: 
 

Pastor Meron Gebreselasie 
Wenjel Mermera, Asmara, Eritrea 
 

Twen Theodros Mussie Eyob 
Me ‘etr  Prison, Asmara, Eritrea 
 

Kiflu Gebremeskel Haile Nayzgi 
Karsheli Prison, 2nd Police Zone 7 
Northern East, Zoba Maakel 
Asmara, Eritrea 
 

Zhang Shaojie 
P.O. Box 14, Xinxiang City, Henan Province 
China 453002 
 

Alimujiang Yimiti 
Section 11 
The Xinjiang No. 3 Prison 
No. 1339, Dongzhan Road 
Urumqi city 
Xinjiang Uyghur Autonomous Region 
830013 People’s Republic of China 
 

Mussie Ezaz 
Wenjel Mermera, Asmara, Eritrea 
 
 

Susanna Koh 
#107 
Liew Sow Yoke 
Lot LG 109B, one Utama Shopping Center, 
No. 1, Lebuh Bandar Utama, 
47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 
 

Wang Yi 
Chengdu Detention Center 
Zhengyi Road #3, Anjing Town, Pi County 
Chengdu City, Sichuan Province 
Zip code 611731, People’s Republic of China 

Actie Cirkel 2020 
“Too close to call” is 
een Engelse uit-
spraak die men ge-
bruikt als het ver-
schil tussen twee 
kandidaten bij een 
verkiezing zo klein 

is dat het nog niet te zeggen is wie er wint. Maar in het 
geval van onze actie Cirkel is het verschil zo klein dat 
we kunnen zeggen dat het doel is gehaald. De de-
finitieve balans wordt de komende weken opgemaakt, 
er druppelen altijd wat zaken na. Maar we zijn stil van 
het resultaat. Dankbaar dat we met elkaar onze schou-
ders eronder hebben gezet. Dank ook aan God die onze 
gemeente ook in dit opzicht zegent.  

DE waardepunten voor voedselbank. 
Zeer bedankt. Afgelopen 
week zijn de verzamelde 
punten uitgezocht en 
geteld. Dat kostte wel 
een middag werk. Maar 

met een prachtig resultaat. Ondanks de coronatijd werd 
ruim 10% meer ingezameld dan vorig jaar. We telden 
52.345 punten. Dat geeft een opbrengst van 87 pakken 
koffie. Heel mooi. Graag alle waardering en dank voor 
het sparen. Vaak heel netjes afgeleverd in aparte sta-
peltjes van 600 of anderszins in zakjes of enveloppen. 
Nog mooier dat we daar flink wat inwoners blij mee 
kunnen maken omdat voor hen de inkoop niet altijd 
vanzelfsprekend is. 
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Vanuit de kerkenraad 
Afgelopen donderdagavond hebben we als kerkenraad 
weer online vergaderd. De agenda was beperkt. Een 
online vergadering is wat minder geschikt voor een 
uitgebreide bespreking en veel activiteiten zijn stilge-
legd. Momenteel geen ontmoetingen meer in de kerk en 
De Rank. We zijn dankbaar om te horen dat er op de ach-
tergrond vaak de nodige aandacht voor elkaar is. Waar 
mogelijk en nodig zijn er de contacten en groepen die 
elkaar online ontmoeten. We zijn blij met de activiteiten 
van Fun2talk en "Break in de week" en horen dat ge-
meenteleden ernaar uitkijken. Er is een flinke belijde-
nisgroep met enthousiaste leden. Helaas is er door de 
lockdown ook uitval van bijeenkomsten, zodat de uit-
eindelijke belijdenisdienst zal doorschuiven naar wel-
licht Pinksteren.  
In de afgelopen periode is de website extra bijgewerkt, 
met name door de webmasters en we proberen de infor-
matie actueel te houden. Een werkgroepje onderzoekt 
de mogelijkheden van een eigen ‘kerk app’ om eventueel 
betere uitwisseling en contacten nog meer eigentijds 
te stimuleren.  
Er was een voorstel gemaakt voor het vieren van het 
avondmaal op 24 januari en aanvullende bijeenkomsten 
met aanwezige gemeenteleden. In de vergadering is be-
sloten om dit door te schuiven naar februari. Als het 
door aanblijvende maatregelen nog niet mogelijk is, zal 
er weer een plan worden gemaakt voor viering in de lij-
densweek van begin april. Ondertussen proberen we de 
diensten online zo goed mogelijk te blijven verzorgen en 
we hopen ook zo met elkaar verbonden te blijven.  
Volharden in hoop, vertrouwen en Liefde. 
We hoopten dat de jeugdactiviteiten weer in januari 
zouden kunnen starten, maar helaas moeten we reke-
ning houden met een voortzetting van de lockdown. In 
de vergadering werd dan ook gepleit om elkaar, en zeker 
ook de jongeren, niet te vergeten en te kijken wat voor 
contactmogelijkheden er zijn. 
Als sluiting lazen we uit 1 Korinthe 13: 1-7 n.a.v. een 
bijdrage van ds. A. Zoutendijk bij “Eerst dit” op 31 
december j.l: De liefde is geduldig, lankmoedig, niet 
afgunstig, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet 
verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij hoopt alle dingen, 
zij verdraagt alle dingen….. De liefde vergaat nooit. Dat 
roept ons op en spoort ons aan in Gods liefde te blijven 
en in alle omstandigheden te blijven vertrouwen op 
Gods liefde. Dit geeft een heel ander perspectief op de 
werkelijkheid waar we nu in zitten en besloten we ons 

gebed met: Vader help ons - om niet te vechten tegen 
vrijheidsberoving, maar om te bidden voor bevrijding. - 
Om niet te vechten tegen anderhalve meter afstand, 
maar om te omarmen met liefdevolle woorden en daden. 
- Om niet te vechten tegen de overheid, maar om voor 
ze te bidden en ze te zegenen. - Om niet te vechten voor 
onze eigen wil, maar om te bidden “Uw wil geschiede”. 
Omdat U Liefde bent. 
De podcast is te beluisteren via: 
https://www.radioviainternet.nl/podcasts/eerst-
dit/2020/1korintiers-131-13 

Afscheid en welkom 
 In de laatstgehouden vergadering van het college van 
Kerkrentmeesters en commissie van bijstand hebben 
we na ruim 12 jaar trouwe dienst afscheid genomen van 
Arjan van der Vlist en Emiel Bos. 
Vele jaren waren zij het vertrouwde gezicht in de 
Herenbank of op andere plekken in de kerk om te col-
lecteren en als gastheer in de Rank. Daarbuiten waren 
Arjan en Emiel ook actief bij allerlei werkzaamheden in 
en rond de kerk. Onderhoud, reparatie stoelen, verlich-
ting enz. Helaas hebben we vanwege de beperkingen 
online afscheid moeten nemen van deze trouwe broe-
ders. Gelukkig mogen we af en toe nog een beroep op 
hen doen.  

Arjan en Emiel HARTELIJK BE-
DANKT voor jullie inzet. 
Met ingang van deze maand zijn 
we verheugd dat we Martin de 
Lange mogen verwelkomen bin-
nen ons college.  

We kijken uit naar de samenwerking met Martin. Martin 
is al betrokken bij het filmen en ook bij de ontwikkeling 
van een App voor onze kerkelijke gemeente. 
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 10 januari 2021 
 


