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Dienst van vandaag :  
Ds. L. M. Schermers 

Schriftlezing:  Gen 1: 9-13 en  Joh. 2: 1-12  

Doopdienst 

Vandaag een feestelijke dienst: Sofie de Paauw en 

Quinn van de Kooi worden gedoopt. 
Hun naam wordt in een adem genoemd met de naam 

van onze God. Een bijzondere gebeurtenis voor beide 
gezinnen en hun families, maar ook voor ons als 

gemeente. We hopen op een mooie dienst. 

  
Kloosterweekend  

Volgend weekend gaan we met twaalf gemeenteleden 
naar het klooster van de Benedictinessen in 

Oosterhout. We vertrekken vrijdagmiddag en komen 
zondagmiddag weer terug.  

We vieren de diensten met de zusters mee, gaan met 

hen en met elkaar in gesprek.  
Er is tijd om rustig alleen op de kamer te zijn of een 

wandeling te maken in de omgeving. 
We delen een weekend in het leven van deze 

kloosterlingen en komen waarschijnlijk met veel 

nieuwe indrukken thuis. 
 

Collecteafkondiging 
SAMEN WERKEN AAN OECUMENE  

In een tĳd waarin tegenstellingen steeds groter lĳken 

te worden, is het belangrĳk om te zoeken naar 
saamhorigheid en verbinding. Op allerlei manieren 

werkt onze Protestantse Kerk dan ook aan oecumene, 
hier in Nederland én wereldwĳd. Voor dit bĳzondere 

doel collecteren we vandaag met de eerste collecte. 
In de Wereldraad van Kerken werken honderden 

verschillende kerken samen, waaronder de 

Protestantse Kerk. Zeker in schrĳnende situaties vol 
spanning zoals in Syrië, Irak, of Sudan, is 

samenwerking noodzakelĳk bĳ het bouwen aan een 
vreedzame samenleving.  

Ook in Nederland heeft de Protestantse Kerk 

verbinding hoog in het vaandel staan. Samen met 15 
andere kerken is de Protestantse Kerk lid van de Raad 

van Kerken. De Raad vervult een belangrĳke rol als 
gesprekspartner voor de overheid over actuele thema’s 

als sociale samenhang en zorg voor kwetsbare 
mensen. Binnen de Raad van Kerken werkt de 

Protestantse Kerk ook mee aan de landelĳke week van 

gebed in januari en aan de Pelgrimage van 
Gerechtigheid en Vrede. Tĳdens deze Pelgrimage 

getuigen de kerken samen van het geloof dat ons 
oproept om de gerechtigheid, vrede en heelheid van 

de schepping te zoeken. De Protestantse Kerk 

ondersteunt nog meer initiatieven die bĳdragen aan 

verzoening en verbinding, zoals SKIN, Samen Kerk in 
Nederland, een landelĳke vereniging van internationale 

en migrantenkerken. De opbrengst van deze collecte 
gaat naar dit belangrĳke, verbindende werk van de 

Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen. 

De tweede collecte is vandaag voor de kerk. 
 
 

 
 
Samenwijzer  

De kopij voor de Samenwijzer 32.4 over de periode 22 

januari t/m 19 maart 2017 dient uiterlijk zondag 15 
januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.” 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

…….. mw. E. Kreuk-de Heer ter bemoediging.  
 

Koster 

14-01 t/m 20-01 dhr. C. Hesse 
21-01 t/m 27-01 fam. de Gier  
 

Kerkdienst 15 januari   

10.00 uur Ds. Wierdsma  


