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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De schriftle-
zing is Johannes 5 : 10 - 18. In 321 na Chr. werd door een 
besluit van keizer Constantijn in het Romeinse rijk de zon-
dag de rustdag. Eerder al, in het jaar 130, was bij de volge-
lingen van Jezus de zondag de voornaamste dag van de 
week. In het Nieuwe Testament zien we hier al iets van. 
Bijvoorbeeld in Handelingen 20:7 en 1 Korinthe 16:2. Dis-
cussie over de zondag is er altijd geweest. Zoals er ook 
altijd discussie is over de sabbat en over wat wel en niet 
mag. In Johannes 5:10-18 komen we in zo’n discussie te-
recht. Muzikale medewerking wordt verleend door Arie 
Jaap de Kok (orgel), Feline van Tuijl (piano), Jennina 
Zwijnenburg & Anne-Marie Meerkerk (zang). 
De avonddienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman. We 
lezen over Johannes de Doper in Mattheüs 3: 1-12.  De 
muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks (orgel 
/piano), Margreet Muilwijk & Martin Klop (zang). 

Collecten 
1. Diaconie (Evangelische Hogeschool)   
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.  

Meeleven 
*Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) kreeg 
woensdag 13 januari een ingrijpende boodschap te ver-
werken. Helaas zijn de kankercellen weer bij hem terug-
gekeerd en dat betekent dat de stamceltransplantatie die 
hij eind 2019 heeft ondergaan niet het gewenste effect 
heeft gehad. Volgende week vinden er verdere onderzoe-
ken plaats en naar verwachting zal hij opnieuw een zwaar 
behandeltraject moeten ondergaan. In de dienst zullen we 
bidden om kracht en Gods zegen voor hem, zijn vrouw 
Corrie en hun kinderen. 
*De afgelopen week is mw. Joke Vos-van Beuzekom 
(Wilhelminalaan 86, 3381 BR) opgenomen in het zie-
kenhuis vanwege een darmtumor. Zij is daar geopereerd 
en heeft nu af te wachten op mogelijke verdere medische 
onderzoeken en behandelingen. In de voorbede dragen we 
haar op en bidden de Heere God om kracht en zegen voor 
haar. 

In herinnering 
In de leeftijd van 63 jaar is maandag 11 januari overleden 
dhr. Arie Jan Spek (Bogerd 21). Hij verbleef sinds oude-
jaarsdag in het ziekenhuis na een val van de trap. Aller-
eerst leek alles mee te vallen, maar het werd allengs ern-
stiger. Problemen met hart en nieren. Hierdoor kwam er 
een einde aan zijn aardse leven. In oktober 2012 is bij Jan 
Spek leukemie geconstateerd. Vele behandelingen heeft 
ondergaan, waaronder een stamceltransplantatie. Hij 
heeft daarbij veel baat gehad, maar hij was wel kwets-
baar. Een jaar geleden kreeg hij een ICD om zijn hart te 
ondersteunen. Juist zijn hart had het te zwaar en luidde 
zijn sterven in. Jan mogen we ons herinneren als een 
positief ingestelde man. Ondanks vele zware tijden die hij 
door heeft moeten gaan, bleef hij positief. Hij was dan ook 
niet iemand die klaagde, maar die om zag naar anderen en 
dankbaar was en bereid om te helpen waar hij kon. Vrijdag 
15 januari vond op de begraafplaats aan de Spindermolen 
in Hardinxveld-Giessendam de begrafenis plaats. Vooraf-
gaand was er een samenkomst in de aula. In de voorbede 
willen we zijn kinderen Moniek en Martin, Chantal en Sabir 
en Patrick en Samantha en zijn moeder gedenken. 

Meeleven 
• Dhr. Willem Bakker (Emmalaan 17, 3381 AJ) is afgelopen 

dinsdag vanuit het ziekenhuis over gegaan naar De Hoog-
straat Revalidatie (Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht). 
We hopen en bidden dat de revalidatie goed en voorspoe-
dig mag verlopen. 

• In de nacht van zaterdag op zondag 10 januari is mw. Lajla 
Muilwijk (Wetering 14, 3381 DL) opgenomen geweest in 
het ziekenhuis vanwege een herseninfarct. Dinsdag 
mocht zij weer thuiskomen. Het lijkt er op dat de schade 
beperkt is. Afgelopen vrijdag onderging ze een MRI-scan 
om meer duidelijkheid te krijgen. 

• Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) is 
vanuit de couveuse naar een speciaal warmhoudbedje ge-
gaan en krijgt om de beurt zijn zus en broer op bezoek. 
Maandag mag hij naar huis. Er is vooruitgang, waar we de 
Heere dankbaar voor zijn. We bidden om zegen en kracht. 

• Mw. W. van Beuzekom-aan de Wiel (Doetse Vliet 22, 3381 
HB) ligt al enkele weken in het ziekenhuis te Dordrecht 
voor onderzoek. Nu is vrijdag 15 januari duidelijk geworden 
dat zij ook besmet is met het corona-virus. In de dienst 
zullen we bidden om Gods zegen en genezing voor haar. 
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Week van gebed  
Van 17 tot en met 24 januari 
wordt er weer de “Week van ge-
bed“ gehouden. Over de hele we-
reld zijn Christenen in gebed en 
volgen hetzelfde thema. Dit jaar 
is het thema ”Blijf in Mijn liefde”, 
n.a.v. Johannes 15 : 5 – 9. Helaas kunnen we de kerk 
dit jaar niet open zetten om samen te bidden. Maar het 
is fijn dat we dit online wel kunnen doen. Op woensdag-
avond 20 januari kunt u kijken, luisteren en mee bidden 
in “Break in de week”. Niet alleen onze gebedskring 
werkt hieraan mee, maar ook de gebedskring “Moeders 
in gebed” en “Huis aan de weg”. Zo kunnen we toch 
meebidden met onze broeders en zusters van over de 
hele wereld en bidden voor hen die het moeilijk hebben 
of vervolgd worden. 

Nieuwe gebedskalender 
De nieuwe GEBEDSKALENDER is volgen-
de week zondag 24 januari op de site van 
de kerk te lezen. U kunt eventueel een 
geprinte kalender vinden in een bak aan 
de Bogerd 8 (fam. Vollmüller) en aan de 
Dorpsstraat 2 (fam. Van Houwelingen). 
Schroom niet om meerdere exemplaren mee te nemen 
ook voor andere geïnteresseerden. Voor het aanleveren 
van gebedspunten via de mail is het adres: 
annemarieverspuij@live.nl. 

Blijf kalm met een Psalm 
Ben jij iemand die altijd een 
‘ongetwijfeld christelijk geloof’ 
heeft, of heb je af en toe best 
wel vragen? Achter de schermen 
van de website www.mjinkerk.nl 
werken mensen die er willen zijn 
voor vragenstellers en ik-twijfel-

wel-eens mensen. Wellicht iemand zoals jij en ik… 
Sowieso een aanbeveling om er eens rond te kijken. 
Momenteel loopt daar een serie uitzendingen “Blijf kalm 
met een Psalm”. De redacteuren Sjoerd en Janneke 
pikken er een gedeelte uit wat raakt, wat verwondert of 
waar ze vraagtekens bij hebben. Misschien zijn hun 
vragen ook de jouwe. 
https://www.mijnkerk.nl/blijfkalmmeteenpsalm 
 

Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
Eerder hebben we het gehad over de kerk als gemeen-
schap waarin mensen belijdend en actief worden en 
over de ambten in de kerk. Ze horen bij elkaar en maken 
het wezen van de kerk in haar volle omgang uit. Bij de 
kerkgang hoort ook de zondag. Deze dag is een van de 
meest kostbare gaven, die de mensheid aan Israël heeft 
te danken. De kerkgang kan gezien worden als het 
middelpunt van de zondagsviering. Maar wat houdt dit 
in? We kunnen zeggen: Op andere dagen gaan ze naar 
hun werk, maar op zondag gaan ze naar de kerk. Het laat 
zien dat onze levensdagen niet gelijk zijn. Niet allemaal 
werkdagen. De zondag zorgt er voor dat we geen 
slavenbestaan hebben en is een heilzame onderbreking 
van de tijd. Er is nog een zegen te noemen. De kerkgang 

is niet onder dwang of om de kost te 
verdienen. Het gebeurt in vrijheid. 
Met anderen samenkomen voor Gods 
aangezicht. Zo mag de zondag iets 
ontspannens hebben. Maar de zondag 

is veel meer dan de dag van de ontspanning. Het is 
vooral een dag van vreugde. De dag waarop de Heere 
God Zich verheugt over hen die in de Naam van Zijn Zoon 
Jezus Christus samenkomen. Wij mogen ons met de 
Heere verheugen. Een vreugde die gevoed wordt door 
het meegekruisigd zijn op Goede Vrijdag en het 
opgestaan zijn op de eerste dag van de week. 
Opgestaan tot eeuwig leven. Deze kant zit ook aan de 
zondag. Een uitzien naar de eeuwige sabbatsrust. 
Calvijn ontdekte nog iets moois over de sabbat. Terwijl 
wij rusten van ons werk, laten wij God in ons werken. 
Hoe laten wij God in ons werken? Door Zijn geschreven 
en gesproken Woord en Zijn Geest. We gaan naar de 
kerk voor de Schriftlezing en prediking, de vorm 
waardoor de Schepper in ons werkt. Dit maakt dat wij 
boze werken laten varen en afstand doen van de zonde. 
Zo is de kerkgang de kern van de zondagsviering. 

Dankbaar 
Hoe oefenen we ons in dankbaar leven, 
ook als het tegenzit? Het boekje 
#Dankbaar probeert handvatten te ont-
waren in de levens van vier Bijbelse 
personen: David, Salomo, Jezus en Pau-
lus. Op verschillende wijzen laten zij 
iets zien van vertrouwen, ontvankelijkheid en dankbaar-
heid. U kunt deze uitgave gratis bestellen via 
Petrus.protestantsekerk.nl/dankbaar. 

mailto:annemarieverspuij@live.nl
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Liturgie morgendienst 
Psalm 122 : 1 
Stil gebed 
Votum en groet 
Psalm 92 : 1 
Wetslezing 
Psalm 33 : 2 (N.B.) 
Gebed 
Kleurrijk 70 – Laat zo je licht maar schijnen 
Schriftlezing: Johannes 5 : 10 - 18 
Gezang 326 : 1 + 4 
Preek 
Kleurrijk 173 – Aan uw voeten, Heer 
Dankgebed en voorbede / Collectemoment 
Gezang 344 : 1 
Zegen 

Kleurrijk 70 – Laat zo je licht…. 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 

God is liefde, God is 
God is goed 

Kleurrijk 173  - Aan uw voeten, Heer 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats  
Daarom kniel ik neer bij U  
Om bij U te zijn is de grootste eer,  
Daarom buig ik mij voor U. 
 

1. Ja ik verkies nu om bij U te zijn,  
En om naar U te luisteren.  
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  
Kom ik nu tot U, o Heer.  
Aan uw voeten Heer… 
 

2. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding, 
in Geest en waarheid samen één te zijn, 
in aanbidding voor U.  
Aan uw voeten Heer… 
 
3. Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. (3x) 

Liturgie avonddienst  
Gezang 442: 1+4 
Stil gebed 
Votum & Groet Gezang 14: 4+5 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 139: 1+14 O.B. 
Gebed 
Schriftlezing: Mattheus 3: 1-12 
Psalm 107: 17 N.B. 
Preek 
Kleurrijk 166: 1+2 Wees stil voor het aangezicht van 
God 
Dankgebed 
Psalm 83: 3 N.B. 
Zegen 

Kleurrijk 166: 1 + 2 Wees stil voor …  
1. Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
  

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht, straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

Bij de avonddienst – De wan 
In Mattheüs 3: 12 staat: Zijn wan is in Zijn hand en Hij 
zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de 
schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar 
vuur verbranden. 
Wannen was het scheiden van 
het kaf en het koren. Dat ge-
beurde na het dorsen van het 
graan. Hiervoor gebruikte men 
een wan, een houten vork, met vijf tot zeven lange tan-
den. Soms werd er ook gewand met een zeef. Met de 
wan werden stro, kaf, graan en stof omhoog gegooid. 
De wind blies dan de lichte stofdeeltjes en het kaf weg, 
en de zwaardere graankorrels en het stro vielen weer 
terug op de grond. Dit filmpje laat zien hoe het wannen 
in zijn werk ging.  

https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/kennis-achtergronden/wonen-werken-oorlogvoering/1124/graan-wannen-en-zeven
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Familie Van der Grijn  
Allereerst wensen we jullie een heel mooi en gezond 
2021! Voor ons is het jaar begonnen met inpakken en 
afscheid nemen. Natuurlijk is dat lastig, maar we mer-
ken wel dat we beter om kunnen gaan met de emoties 
die dat met zich mee brengt. We moeten er doorheen 
om op onze volgende bestemming (de Logos Hope) te 
komen. 
Op 17 januari hopen we te 
vertrekken. Deze weken 
krijgen we onze laatste 
(reis)vaccinaties, vullen 
we heel wat formulieren in om überhaupt toegelaten te 
worden op een vliegtuig en zijn er vier kanjers in huis 
die in al deze drukte hard werken aan hun laatste twee 
weken Nederlands onderwijs.  
Er zijn twee punten waarvoor we jullie vragen te bidden: 
- een paar dagen voor vertrek krijgen Priscilla en Gerwin 
een coronatest. Alleen bij een negatief resultaat mogen 
we op het vliegtuig stappen. Bidt u mee dat dit ook in-
derdaad het geval zal zijn en we kunnen vertrekken? 
- de afgelopen weken vinden er in de landen op onze 
vliegroute bijna dagelijks veranderingen plaats in de 
regelgeving rondom het virus. Dit heeft soms ook gevol-
gen voor het vliegverkeer. Bidt u mee dat er geen veran-
deringen zullen plaatsvinden die het reizen belem-
meren? 
Bedankt voor jullie betrokkenheid en we houden jullie op 
de hoogte van onze reis. Hartelijke groet, Gerwin & Pris-
cilla, Natanaël, Elisha, Hadassa, Eljadah en Yaira 

Avondmaal vieren in coronatijd 
Als kerkenraad hebben we deze 
mogelijkheid overwogen, maar 
vooralsnog besloten om het 
avondmaal niet op deze manier 

te vieren. T.b.v. de discussie binnen de kerkenraad 
hebben ds. Dubbelman en ds. Holtslag een documentje 
geschreven met hun gedachten en afwegingen hierover. 
Gemeenteleden die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen 
dit hier downloaden. 
 
 

Break in de week – Goede tradities 
Traditie binnen het christendom is de overlevering die 
als bron staat voor het verstaan van de openbaring van 
de waarheid door God aan 
de mensen (bron: Wikipe-
dia). Tradities leren ons 
waar we vandaan komen én 
duiden richting voor de toe-
komst. Tradities zijn dus 
belangrijk! Even een flinke stap zetten: zowel de 
zondagsschool als ons gebed zijn belangrijke tradities. 
Over de zondagsschool ging de sessie die voorbije 
woensdag werd gepubliceerd. Het ging over het verle-
den, over de ontwikkeling en over het heden. Over de 
inhoud en het belang van de zondagschool. Cordian Ver-
spuij vertelde er boeiend over. Alleszins de moeite 
waard om terug te kijken. 
Komende woensdag is de uitzending gewijd aan de 
week van gebed. Elders in deze nieuwsbrief meer hier-
over. Als we spreken over ‘goede tradities’, dan is ons 
gebed daar een heel bijzonder voorbeeld van. Zowel in 
(deze) lastige, als in goede tijden. Is het niet God zelf 
die ons in de Bijbel uitnodigt? Om met vrijmoedigheid 
tot Zijn troon der genade te gaan, “opdat wij barmhar-
tigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrij-
gen te gelegener tijd” (Hebr. 4:14-16). Genade! Hulp! En 
te gelegener – dus op de juiste – tijd! Dat zijn sowieso 
woorden (beloften!) om te lezen en herlezen. Laten we 
meebidden met de gebedskringen… Woensdagavond 20 
januari vanaf 19.15 uur. 

Fun2Talk 
Heb je een preek geluisterd die je heeft geïnspireerd of 
aangesproken? Deel daar eens 
van met je familie of gezin. 
Tip van de week: Als je deze 
week naar de supermarkt (of 
winkel in het dorp) gaat, bidt 
dan voor de mensen die je tegenkomt. 

Agenda 
20-01 Break in de week, 19.15 uur 
Vooraankondiging: 
27-01 Break in de week, 19.15 uur 
           Vrouwenbijbelstudie i.s.m. ds. Dubbelman 
            Thema: de profeet Elisa 
 

 

https://drive.google.com/file/d/13xatizboK2siuM4kCBdyj0EigxP0WHYE/view?usp=sharing
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 17 januari 2021 

 


