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ZONDAGSBRIEF – 14 FEBRUARI 2021
WE HETEN U VAN HARTE WELKOM

In deze dienst volgen we het advies van de
landelijke kerk. De dienst is alleen digitaal te
volgen. Zie de instructie die het beamerteam heeft
opgesteld.
Voorganger: ds. A. W. W. de Ruiter, Wijk en
Aalburg
Organist: Cedrik Kerkdijk
Lector: Henk Hoogendoorn

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm-130uit-diepten-van-ellende/POMS_EO_11398968
Lezing
Lied
Verkondiging

Lied
Orgelspel
INTREDE
Intochtslied
Stil gebed

Psalm 136, 1. 2

Aanvangswoord en Groet
Klein Gloria
Gezang 195

Matteüs 26, 26-35
Gezang 796, 1. 2 EN 3
tekst: Psalm 130, 6: “… mijn
ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de
morgen.”
Gezang 130a, 1 en 2 orgel +
tekst

GEBEDEN EN GAVEN / ZENDING EN ZEGEN
Dankzegging en Voorbede
Slotlied
Gezang 754
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/liefde-godsdie-elk-beminnen/POMS_EO_3296981

Gebed van verootmoediging en
genadeverkondiging (Romeinen 3, 23-26)
Lied
Psalm 62
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm-62mijn-ziel-is-stil-tot-god-mijnHeer/PHOMS_EO_15413659

Zegen
Orgelspel

Leefregel
Lied

De collectes voor vandaag zijn: de Bijbelvereniging
en Diaconie.

Psalm 19, 3 orgelspel + tekst

DE HEILIGE SCHRIFT
Korte inleiding voor het
thema van de verkondiging:
‘Morgenlicht’. (de illustratie
mag via de beamer getoond
worden. Ook neem ik de
afbeelding mee; formaat 30x40
cm)

Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing
Psalm 130, 1-8
Lied
Psalm 130

Collecten
1. Bijbelvereniging.
2. Diaconie

De Bijbelvereniging zorgt dat er in hotelkamers
een Bijbel aanwezig is. Een hotelkamer is een
uitgelezen plek voor hotelgasten om in de rust van
hun kamer Gods Woord te lezen. En niet alleen in
hotels, maar in elke overnachtingslocatie. Zo
liggen er Bijbels van de Bijbelvereniging ook in
duizenden vakantiebungalows, bed &
breakfastlocaties en op schepen. Ook in
gevangenissen, zorginstellingen, hospices en
ziekenhuizen.
Via allerlei wegen zijn er Bijbels beschikbaar voor
zoekers. Zo staan er al meer dan 1500 Bible Boxen
in Nederland. Een bible box is een kistje met 8
vakken, waarin totaal zo'n 100 Nieuwe
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Testamenten kunnen worden geplaatst. De boxen
worden geplaatst in kerkgebouwen, stiltecentra,
wachtkamers, ontmoetingsruimten, hotellobby's
en bij recepties.
Ook de boekjes die wij bij "de laatste zondag van
het jaar" als herdenkingsboekje meegaven zijn
afkomstig van de Bijbelvereniging.
De Bijbelvereniging kan dit werk echter niet
alleen. U kunt helpen. Met uw gebed of door één
of meerdere Bijbels voor uw rekening te nemen.
Daardoor biedt u velen in Nederland de kans om
de Bijbel te lezen.
Uw gave voor het werk van de Bijbelvereniging
kunt u overmaken op het IBANnummer van de
Diaconie NL38RABO0373709234 met vermelding
van Bijbelvereniging
Dit IBANnummer is ook te gebruiken voor uw
gave voor de Diaconie. Graag met vermelding
van act. Diaconie
Berichten voor de gemeente
De bloemen gingen vorige week als groet naar
mw. F.M. van der Spek-de Haan.
Zieken:
Mevrouw Westerink is maandag 8 februari
thuisgekomen uit Revalidatiecentrum Damast. Ze
probeert de draad thuis weer op te pakken met
ondersteuning van de thuiszorg, buren en haar
familie.
Aad en Annet van Cappellen zijn dinsdag 9
februari verhuisd naar Andel. Ze konden niet
langer in Kaatsheuvel blijven wonen omdat
intensievere zorg nodig is. Aad en Annet willen
iedereen bedanken voor de lieve blijken van
medeleven. Het voelde warm en heeft ze goed
gedaan.
Voorbeden
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven
door mij te bellen (0416 273413) of te
mailen hhoogendoorn15@gmail.com.
Pastoraat
Om elkaar te ondersteunen bij ziekte of behoefte
aan contact kunt u dat aan mij doorgeven. Graag
met uw telefoonnummer voor het geval we dat
niet kennen. Dan kan het worden doorgegeven aan
uw contactpersoon.

De diensten in de komende weken
De diensten zullen voorlopig alleen digitaal
worden uitgezonden. Ieder van ons hoopt op
snelle afname van het probleem. Wellicht ervaart u
iets dichterbij de diensten te zijn omdat ze nu met
oog en oor te volgen zijn.
Henk Hoogendoorn
De Paaskaars
Ook in deze vreemde tijden waarin we niet zelf
naar de kerk kunnen, gaan de diensten in onze
kerk door. Misschien wel JUIST in deze vreemde
tijden. En ook wordt er dit jaar weer een nieuwe
Paaskaars de kerk ingebracht in Paaswake of op
Paasmorgen.
De Commissie Eredienst heeft daar
een mooie kaars voor uitgezocht.
En omdat we als gemeente
waarschijnlijk voorlopig nog niet
allemaal in de kerk zelf de diensten
kunnen bijwonen, leek het ons een
mooi idee om ook u in de
gelegenheid te stellen een kleine
huispaaskaars aan te schaffen. Dit
is een kaars van 25 cm hoog en 6
cm doorsnee, met hetzelfde
"plaatje" als de kaars in de kerk.
Dat is op een donkergroen kruis
van boven naar beneden zitten,
korenaren, druiventros en twee
vissen.
De kaars kunt u bijvoorbeeld
branden als u thuis via YouTube de
dienst volgt.
Als u dat wilt, kunt u een kaars
bestellen door vòòr 23 februari
een bedrag van € 20,50 over te maken op de
bankrekening van de kerk, nr. NL67 RABO 0373
7346 11, onder vermelding van "huispaaskaars". Wij
zorgen dan dat de paaskaars in de week voor Pasen
bij u wordt thuisbezorgd.
Commissie Eredienst
Beste gemeenteleden.
De kerkrentmeesters hebben hulp nodig.
U allen weet dat het huis waar je woont en werkt
onderhoud en reparaties nodig heeft. Ook onze
pastorie en het kerkgebouw hebben soms
onderhoud nodig. Het beheer en onderhoud aan
deze gebouwen wordt door de kerkrentmeesters
geregeld. Nu doet zich het probleem voor dat het
grootste gedeelte van de mensen die
vrijwilligerstijd geven aan de kerkrentmeesters ook
nog een baan overdag hebben. Vaak moeten
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werkzaamheden worden uitbesteed en die
bedrijven werken overdag.
Wij zoeken mensen die overdag aanwezig kunnen
zijn als er werk wordt uitgevoerd (b.v. omdat u
met pensioen bent). Maar ook zelf een klus willen
uitvoeren, misschien met behulp van vriend,
buurman of gemeentelid. Het is de bedoeling om
op die manier een werkgroepje te hebben dat
indien nodig beschikbaar is.
Wilt u meedoen? Meld u dan aan bij de
voorzitter van de kerkrentmeesters broeder Gerrit
Noorlander; e-mail: gerritnoorlander@home.nl;
telefoon 0416 281939.

Digitaal collecteren
Vanaf deze zondag wordt het nog makkelijker om
uw bijdrage voor de collecte over te maken.
Op het Youtubekanaal (in de omschrijving onder
de livestream) en op de website komt een
betaalverzoek te staan.
Via dit betaalverzoek kunt u door middel van een
iDEAL betaling uw bijdrage overmaken (u kunt het
bedrag zelf bepalen).
Het ontvangen collectegeld zullen wij verdelen
tussen de collectedoelen van de betreffende
zondag.
Wij hopen op uw bijdrage, alvast hartelijk dank!
Veertigdagenkalenders
Door de Diaconie zijn een aantal
veertigdagentijdkalenders aangeschaft. Deze zijn
bijgevoegd in Kontakt.
Er zijn nog een aantal kalenders over. Mocht
iemand nog een kalender willen hebben dan kunt
u bellen naar Jenny Verhagen, tel. 06-44574139
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