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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 

 
Meditatief  
 
Zoals ik al eerder schreef, lees ik regelmatig in 
het boek Brood voor onderweg van Henri 
Nouwen, een dagboek met teksten voor elke dag 
van het jaar. Ik vind het vaak stukjes die tot 
nadenken stemmen. Zo ook de onderstaande 
tekst die ik op 31 december jl. las. 
 
Gods Droom 
 
We stoppen heel veel energie, tijd en geld in het 
afstand houden van elkaar. Een groot deel van 
het wereldvermogen wordt besteed aan 
zelfverdediging, behoud van invloed en 
bevoorrechte posities, en aan machtsuitbreiding. 
 
Stel je eens voor dat we al die energie zouden 
aanwenden voor vrede en verzoening! Zou er dan 
nog armoede zijn? Misdaad en oorlog? Stel je 
eens voor dat er tussen mensen geen angst meer 
zou bestaan, geen concurrentie, vijandschap, 
verbittering en wraakzucht. Stel je voor dat alle 
mensen op deze wereldbol elkaar de hand zouden 
reiken en één grote kring van liefde zouden 
vormen. ‘Dat kan ik me niet voorstellen’, zeggen 
wij. Maar God zegt: ‘Dat is precies waarvan ik 
droom: heel de wereld, die ik geschapen heb 
levend naar mijn beeld en gelijkenis’. 
 
Het stuk sprak mij aan, zeker in deze tijd waarin 
wij leven met zoveel geweld, oorlog en armoede 
op het wereldtoneel. 
 
Dat we meer mogen gaan proberen te leven naar 
Gods droom. Dat kunnen we ook in onze kleine 
wereld doen, en als we dat allemaal doen dan 
heeft het ook effect op de grote wereld. 
                                               Quirine Lodder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orde van dienst zondag  
8 januari 2023. 
 
De voorganger in deze dienst is Ds M.D. van der 
Giessen uit Krimpen aan den IJssel. In de 
verkondiging staat het verhaal over de 12-jarige 
Jezus in de tempel centraal. We wensen u een 
goede dienst.  
      
Orgelspel - Welkom en afkondigingen - 
Intochtslied: Psalm 93: 1 en 4 De Heer is Koning, 
Hij regeert altijd - Stil gebed - Bemoediging en 
groet - Lied: 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
- Gebod van God - Lied: 1005: 1 en 2 (NL) 
Zoekend naar licht -Gebed om de opening van 
het Woord en de verlichting door de Heilige Geest 
– Kindermoment - Kinderlied: ELB 444 Ik zegen 
jou in Jezus’ Naam - Evangelielezing: Lucas 2: 40 
– 52 - Lied: 519 Gij die de ster van David zijt - 
Tekstlezing: Lucas 2: 49 - Lied: 84A Wat hou ik 
van uw huis - Dankgebed en voorbeden – 
Aandacht voor de collectes - Lied: 654: 5 en 6 
Heer Jezus, die ons hebt bezocht – Zegen – 
Orgelspel 
 
 

Wel en wee. 
 
*Woensdag 4 januari is in de leeftijd van 86 jaar 
ons oud-gemeentelid mevrouw Ineke Douw 
overleden. De herdenkingsdienst wordt a.s. 
dinsdag 10 januari om 13.00u gehouden in de 
Brug-Es Kerk in Dwingeloo. We wensen haar 
partner, de heer Jan Eisses, haar kinderen en 
allen die haar verder lief waren sterkte en Gods 
nabijheid toe. Het adres van de heer J. Eisses is: 
Drift 8, 7991AA Dwingeloo.  
 
* Janneke Oostendorp wordt maandag 9 januari 
opgenomen voor een buikoperatie. We hopen dat 
de operatie goed zal verlopen en wensen haar 
sterkte, goede moed en een voorspoedig herstel. 
 
* Er zijn geen 70-plussers jarig deze week. 
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“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 38.4 over de periode 22 
januari t/m 12 maart 2023 uiterlijk zondag 15 
januari a.s. bij de redactie in te leveren.” 
 
Filmavond 
 

 
 
 
Op vrijdag 20 januari 2023 organiseert V&T voor 
u weer een gezellige filmavond.  
Deze keer kijken we met elkaar naar de film 'The 
Hundred Foot Journey' welke goed past bij ons 
jaarthema 'aan tafel'. In deze film besluit een 
Indiase familie een restaurant te openen in het 
zuiden van Frankrijk tegenover het 
sterrenrestaurant van Madame Mallory. Zij is niet 
blij met de nieuwkomers.  
 
Vanaf 19.30 uur staat er koffie of thee voor u 
klaar. De film start om 20:00 uur. We sluiten de 
avond gezellig af met een hapje en een drankje. 
Opgeven is niet nodig.  
U bent van harte welkom! 

 
 
 
 
 
 
 

De bloemen van zondag 8 
januari zijn voor: Mw. S. A. Pols, Noorderlicht 
16, als groet van de kerk. 

Voedselbank 
 

Het product voor Januari is soep 
 
U kunt de producten weer in de kerk inleveren. 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw 
gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen 
om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt. 
 
Collectedoelen 8 januari: 
 
1ste Gevangenenzorg 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Gevangenenzorg overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 
 

Of scan de QR code voor collecte 2 

 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan 
Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. 
De Diaconie. 
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Vrouwenavond met Corien Struijk 
Zin in een ontspannen avond met inspirerende 

boodschap en gezelligheid? Begin het jaar goed en 
kom naar de Vrouwenavond van Vrouwen van Hoop 

op 9 februari 2023 in Dordrecht. 

 
Thema: ‘wat denk je zelf?’ 

Hoe zie jij jezelf, hoe kom je over op de ander en hoe 
wil God dat jij jezelf ziet? Samen met identiteits-coach 

Corien Struijk zoeken we antwoord op deze vragen! 
Geniet van een gezellig spel, muziek en leerzame 

boodschap en laat je bemoedigen door het verhaal van 

een vrouw die hulp ontving bij De Hoop ggz. Van harte 
welkom! 

Steun moeders bij De Hoop 
Deze avond zetten we ons samen in voor moeders bij 

De Hoop. Dankzij de opbrengst van de avond kunnen 

de kinderen naar de opvang, terwijl de moeder zich 
focust op haar herstel. Buiten de behandelingen 

kunnen ze samen zijn, want moeder en kind horen bij 
elkaar! 

 

Meld je aan  
Met wie kom jij naar deze avond? Meld je nu aan! Kijk 

op vrouwenvanhoop.nl/activiteiten  

 
 
Maandag 9 januari om 13.30 uur moderamen vergadering  
 
Donderdag 12 januari om 14.00 uur is er weer een seniorenmiddag in ’t Voorhof. U bent allen 
hartelijk welkom. Dhr. Kees Dekker uit Capelle a/d IJssel is meteoroloog en komt vertellen over het 
KNMI vroeger en nu. Over de grote betekenis van weersvoorspellingen voor de maatschappij. En ook 
over het belang ervan tijdens de WOII. 
Voor vervoer kunt u tot uiterlijk 10 januari bellen naar Riet de Ridder telefoon: 512357 
 
Donderdag 12 januari  om 20.00 uur gespreksgroep jaarthema “Aan tafel”. De deelnemers worden 
geïnformeerd waar de gespreksgroep samenkomt.   
 
Maandag 16 januari om 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in de Ontmoetingskerk  
 
 

Kinderfilmmiddag 
 

 
 

Op zaterdag 11 februari om 15.00 uur 
houden we een filmmiddag in de kerk. 

Welke film we draaien is nog niet zeker, 
maar gezellig wordt het vast. Als je 
ideeën hebt voor een film, laat het 

weten! Deze middag is bedacht voor 
kinderen, maar ouderen die mee willen 

kijken zijn natuurlijk ook van harte 
welkom! 


