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Bij de diensten  
Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De schrift-
lezing is Johannes 5:31–47 en  Deuteronomium 4:10– 
13. Muzikale medewerking wordt verleend door Arie 
Jaap de Kok (orgel), Marieke de Ruiter (piano) en Martin 
Klop (zang). De avonddienst wordt geleid door ds. A.T. 
van Blijderveen uit Veenendaal. We lezen Psalm 84 en 2 
Kointhe. 12: 7-10.  De muzikale begeleiding is in handen 
van Scott Baks (orgel/piano) en Jennina en Twan Zwij-
nenburg (zang). 

Collecten 
1. Diaconie (Werelddiaconaat) 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte.  

Online escaperoom 

 

Werelddelen podcast 
Sinds kort heeft Woord en Daad een podcast die het 
beluisteren meer dan waard is. U leest er meer over via 
https://www.woordendaad.nl/podcast/  
Zo kunt via de podcast meer horen over 
 het werk dat Woord en Daad doet  
met onder andere het geld dat wij  
via de diaconie geven. 

 
 

Meeleven 
• Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC), is afgelopen 

woensdag in het Sophia kinderziekenhuis geholpen aan 
het dicht maken van een gaatje in de slokdarm en tege-
lijk is een cyste in zijn hals verwijderd. De hoop is dat 
deze behandeling afdoende mag zijn voor de steeds te-
rugkerende klachten. We zijn dankbaar dat de operatie 
goed is verlopen en hij inmiddels thuis is. We bidden om 
een goed herstel voor Joas. 

• Voor Bas de Hoop (Peursumseweg 65, 3381 KT) is en 
blijft het spannend wat betreft zijn gezondheid. Dinsdag 
zal hij verdere uitslagen krijgen en donderdag zal hij aan 
zijn hand geopereerd worden. Al met al veel tegelijk. In 
de voorbede bidden we om kracht en zegen voor hem en 
voor Margriet. 

• Met de gezondheid van Mw. W. van Beuzekom-aan de 
Wiel (Doetsevliet 22, 3381 HB) gaat het stapje voor 
stapje vooruit. Ze verblijft nog in Parkstaete (Albert 
Schweitzerplaats 3, 3318 AS  Dordrecht). We bidden of 
het herstel mag doorzetten. 

Huwelijksjubileum 
Johan en Arnelle van der Sande-den Toom 
(van Marlotstraat 1, 3381 CD) hopen 
dinsdag 9 februari 25 jaar getrouwd te 

zijn. We feliciteren hen en Marit en Marijn met deze 
mijlpaal en wensen hen Gods zegen toe. 

Ziekte ds. Dubbelman 
Nadat vorige week werd gemeld dat ds. Dubbelman in 
quarantaine moest vanwege zijn vrouw Jorieke die co-
rona had, werd afgelopen dinsdag bekend dat ook hijzelf 
besmet is geraakt. Na enkele dagen op bed knapt hij ge-
lukkig weer iets op. Voor Jorieke duurt het nog iets 
langer, zij blijkt een longontsteking te hebben en krijgt 
antibiotica. Laten we in onze voorbede bidden voor ons 
predikantsechtpaar en hun gezin. Daarbij willen we ook 
bidden voor ons predikantsechtpaar Holtslag voor 
bewaring en bescherming voor het virus. 

Agenda 
10-02 Break in de week, 19.15 uur – online 
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Jeugddienst 
Val jij binnen die onderzoeken die 
uitwijzen dat jongeren het in deze 
periode zwaar hebben en soms 
geen toekomst zien? De jeugd-
dienst van zondagavond 14 febru-
ari wil hierbij aansluiten. Hoop 
voor morgen. Hebben we dat nog? 
We lezen over Daniël die in een 

herkenbare situatie verkeerd en hoop vindt in het profe-
tenboek van Jeremia. We lezen Daniël 9:1-7 en Jeremia 
29:10-12. Mogen we jou ingelogd zien? 

Break in de week – Kleurrijk! 
Voorbije woensdag luisterden we naar bemoedigende 
teksten vanuit de Bijbel, naar prachtige liederen en 
muzikale uitingen. En dat gewoon vanuit diverse 
huiskamers. Heel speciaal! “Liefde die mijn angst ver-
drijft”. Onder andere deze liedregel is blijven hangen… 
Komende woensdag gaat het er heel anders aan toe! 
Een inkijkje in de (werk)dag en het leven van enkele ge-
meenteleden. We gaan op bezoek bij een bedrijf en pra-
ten met de mensen 
daar over van alles en 
nog wat. Ja, inderdaad 
het is de bedoeling om 
jou/u een beetje 
nieuwsgierig te maken ;-) Kijk en luister gerust mee!  

Digitaal collecteren 
U geeft uw collectegeld mogelijk via QR-code of de 
Appostel-App. Bij de mentorcatechese zijn we zover nog 
niet. Maar dinsdagmorgen vond ik wel wat bijzonders in 
mijn mailbox (lees brievenbus). 

Een duidelijke 
gift voor het  
zendingsbusje 
van de cate-
chese van een 

catechisant 
op de maandag. Ik was zeer verheugd en het heeft de 
collecteopbrengst voor de kinderen van Moria op 
Lesbos een flinke boost gegeven. Dank. ^JH 
 

Basisscholen weer open. En nu? 
In onze Nieuwsbrief van 20 december schreven we over 
de strenge lockdown, waar ook de kerkenraad in mee-
ging met het stoppen van alle (fysieke) activiteiten. We 
schreven toen dat dit tenminste zou duren zolang de 
scholen gesloten zouden blijven. Nu de basisscholen 
weer opengaan is afgelopen donderdag in de kerkenraad 
besproken hoe we omgaan met de activiteiten voor 12- 
en de crèches.  

Inmiddels is ook duidelijk dat er nogal wat randvoor-
waarden gaan gelden rondom deze openstelling zoals: 
- Halen en brengen door één ouder die buiten blijft 
- In geval van één besmetting gaat de hele groep 

inclusief leerkracht in quarantaine 
- In groep 4, 5 en 6 is het dringend advies te werken 

met groepjes van max. 5 leerlingen en in groep 7 en 8 
in nog kleinere groepjes of koppels . 

- Groep 7 en 8 wordt gevraagd mondkapjes te dragen 
tijdens verplaatsingen 

- Ook buitenschoolse opvang blijft nog gesloten 
Gezien de huidige context (lockdown en snelle opmars 
Britse variant) en de grote voorzichtigheid en randvoor-
waarde rondom de openstelling van de basisscholen 
lijkt het vooralsnog niet verstandig om als kerkelijke 
gemeente de activiteiten voor 12- vanaf komende week 
op te gaan starten. Hoewel de kinderopvang voor 
kinderen van 0-4 jaar wel opengaat is besloten om 
tenminste tot en met de voorjaarsvakantie de huidige 
maatregelen te handhaven. 
In een periode die al zo lang duurt en zoveel onzekerheid 
geeft, mogen we troost vinden in de woorden die Paulus 
schrijft in 2 Kor. 1 vers 3 en 4: 
"Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus 
Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, 
de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende 
moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God 
ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen 
geven". 
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Liturgie morgendienst 
Gezang 479 : 1 
Stil gebed  
Votum en groet 
Psalm 145 : 2 (N.B.) 
Wetslezing 
Kleurrijk 133 – Heer, ik kom tot U 
Gebed 
Kindermoment  
Op Toonhoogte 526 
Schriftlezing: Johannes 5 : 31 - 47 
           Deuteronomium 4 : 10 - 13 
Psalm 72 : 1 
Preek 
Psalm 22 : 11 + 12 (N.B.) 
Dankgebed en voorbede / Collectemoment 
Kleurrijk - Psalm 56 : 4 
Zegen 

Kleurrijk 133 – Heer, ik kom tot U 
1. Heer, ik kom tot U,  
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 
 
2. Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 
 
3. Zie mij voor U staan, zondig en onrein. 
O, Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn. 
 
4. Jezus op uw Woord, vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort mijn bede tot U. 

Kleurrijk - Psalm 56 : 4 
4. Ik prijs uw woord,  
uw woord dat blijft bestaan. 
Ik prijs U, God,  
om wat U hebt gedaan. 
Ik ben niet bang meer,  
wie doet mij iets aan?  
Mijn dank wil ik betalen. 
Bevrijd door U kan ik weer ademhalen. 
U wijst de weg, ik kan niet meer verdwalen. 
Uw licht zal voor mijn ogen blijven stralen. 
Zo kan ik verder gaan 

OTH 526 – Het woord van onze God 
In de herfst verdort het gras 
De bloemen vallen af 
En de vogels die er waren 
Vliegen naar een ander land 
 

Maar het woord van onze God 
Het woord van onze God 
Het woord van onze God houdt eeuwig stand 
Het woord van onze God 
het woord van onze God 
het woord van onze God houdt eeuwig stand 
 

De hemel en de aarde 
Het licht van zon en maan 
Alles wat er is geschapen 
Zal op een dag vergaan 
 

Maar het woord van onze God…. 
 

't Is de rots waarop wij bouwen 
Wij bouwen niet op zand 
Wie het woord van God vertrouwen 
Zijn veilig in Zijn hand 
 

Want het woord …. 
Het woord van onze God 
Het woord van onze God 
Het woord van onze God houdt eeuwig stand 

Liturgie avonddienst  
Ps. 89 : 1 (N.B.) 
Stil gebed   
Votum & Groet 
Psalm 84 : 1  
Geloofsbelijdenis 
Gezang 473 : 1 + 7 
Gebed 
Schriftlezing: Psalm 84 en 2 Kor. 12: 7-10 
Psalm 84 : 3 + 4 (N.B.) 
Preek - Veerkracht (Psalm 84 : 6 - 9) 
Gezang 442 : 1 + 4 
Dankgebed  
Collecte 
Psalm 89 : 7 + 8  
Zegen 
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Waarom zou ik naar de kerk gaan? 
In een van de laatste antwoorden die gegeven worden op 
de bovenstaande vraag, klinkt als reden van de kerkgang 
om opgebouwd te worden. Iets dat betrekking heeft op 
veel terreinen van het leven. Bijvoorbeeld opgebouwd wor-
den in geloof en kennis van de waarheid. Opgebouwd wor-
den in de liefde van en tot God. Opgebouwd worden in het 
doen van goede werken tot eer van God en zegen van men-

sen. Het zijn zaken die niet vanzelf-
sprekend zijn. Ons vertrouwen in God 
moeten we onderhouden en heeft te 
groeien. De kerkgang voorziet in voed-
sel voor de ziel en werkt mee aan de 
geloofsgroei. Dit gebeurt onder andere 
door de Schriftlezingen en de prediking. 
Hoe meer kennis van de Bijbel, hoe 
meer inzicht een mens kan krijgen in 

Gods handelen door de eeuwen heen. Juist deze groei van 
kennis geeft groei in vertrouwen. 
Wie door de kerkgang groeit in geloofskennis en vertrou-
wen zal vast en zeker groeien in liefde tot God. Juist 
omdat we steeds meer zien hoe lief God de wereld heeft. 
Zijn genade en barmhartigheid worden meer en meer her-
kent. Wie groeit in de liefde tot God zal met vreugde gaan 
naar de plaats die aan Hem gewijd is, maar zal ook daar 
kerk willen zijn waar God wil dat we Zijn liefde tonen. Gods 
liefde tonen door het doen van goede werken die God van 
tevoren bereid heeft. 
Uiteindelijk gaat het er om dat wat in de kerk gehoord is, 
toegepast wordt in het dagelijkse leven. Nu schieten we 
vaak tekort in naastenliefde en omzien. Hierom is het 
goed om te volharden in de kerkgang, zodat we opge-
bouwd worden en Gods Zijn werk in ons kan volmaken en 
wij Zijn liefde tonen aan de ander. 
Eén ander aspect wil ik u nog noemen. Namelijk het opge-
bouwd worden in de gemeen-
schap van de heiligen. Als ge-
meente van Christus vormen we 
het lichaam van Christus. Een 
ieder heeft zijn of haar plek in dit 
lichaam. Samen zullen we er 
zorg voor moeten dragen dat het 
lichaam in stand blijft en opge-
bouwd wordt. Gods Geest is hier-
voor werkzaam in ons. Maar dit 
vraagt dat de verschillende leden 
van het lichaam met elkaar ver-
bonden zijn en blijven. Laten we 
hierom uitzien naar de kerkgang.  

De 40-dagenkalender “Ik ben er voor jou!” 

Volgende week begint op 17 februari de 40-dagentijd. Met 
de kalender “Ik ben er voor jou” gaan we dan op weg naar 
Pasen. In de kalender staat voor iedere dag een bijbel-
tekst, een vraag om over na te denken, afgewisseld met 
een vastentip, gedicht, lied of quote. De 40-dagentijd 
loopt van 17 februari tot 4 april.  
U/jij kunt persoonlijk of als gezin de kalender gebruiken, 
er in lezen en suggesties oppakken en uitvoeren. De kalen-
der gaat in op de zeven werken van barmhartigheid, zoals 
aangegeven in Matteüs 25: 35,36. ‘Want ik had honger en 
jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik 
was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie be-
zochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij 
toe.’ Kijk hier voor meer info over de kalender 

Barmhartigheid en liefde. 
Op de kerkenraadsvergadering gaf evangelisatieouder-ling 
Teus Visser hierover een presentatie. Daarbij lied hij de 
schilderijen zien die schilder Cornelis Buys (± 1500) over 
de zeven werken van barmhartigheid had gemaakt. Het ze-
venluik is in bezit van het Rijksmuseum en elk paneel 
heeft een verklarend onderschrift. Opvallend hierbij is dat 
bij al die werken er eigenlijk geen verschil is (in kleding 
e.d.) tussen de helpers en de geholpene. Bij elk paneel 
staat Jezus er onopvallend bij en kijkt Hij toe. Maar ook 
zie je dat hulp wordt geboden als Jezus er niet bij staat. 
De schilder geeft daarmee weer dat onze naastenliefde 
voor iedereen is, gelijkwaardig, concreet en met aan-
dacht/tijd voor de ander.  
Omdat Christus ons liefheeft, geven wij zijn liefde door. 
Niet om iets te verdienen, maar omdat Hij barmhartig is. 
We hoeven daarbij niet de hele wereld op ons te nemen. 
We kunnen en mogen handelen naar wat op onze weg 
komt. 
Als gemeente sporen we elkaar aan met bezinning (kerk-
diensten) en diverse oproepen/activiteiten om mee te 
doen waar dat mogelijk is. In de Nieuwsbrief, op de site en 
via de sociale media nemen we u en jou er graag in mee. 
En komt het terug in de diensten en mogelijk bij Break in 
de week en Fun2talk, of Funtodo e.d.  Jong en oud worden 
hierbij betrokken. 
Volgende week komt uitvoerige berichtgeving voor het 
meedoen aan de paaskaartengroet voor gevangenen. 
 

https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 7 februari 2021 
Let goed op tijdens de preek en streep de woorden weg. 
Heb jij ze allemaal gehoord? Dan mag jij het laatste 
woord hard door de kamer roepen. Misschien heeft een 
van je ouders dan wel een prijsje voor jou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boekenkast opruimen 
Wat een rommeltje is het in deze kast. Alle 
boeken van de Bijbel staan door elkaar. 
Welke boeken horen bij het Oude Testament 
en welke bij het Nieuwe Testament. Kleur de 
boeken van het Oude Testament geel en die 
van het Nieuwe Testament blauw. Denk jij 
het nog beter op volgorde te kunnen zetten, 
maak het je dan iets moeilijker door bijvoor-
beeld de vijf boeken van Mozes dezelfde kleur 
te geven en bijvoorbeeld ook de vier Evan-
geliën. Ik ben benieuwd hoe goed jullie dit 
kunnen. Mail of app gerust het resultaat naar 
ds. Holtslag. Vergeet trouwens niet het boek 
dat op de kast ligt. 


