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NB  zondag 30 januari 2022 
Vandaag, zondag 30 januari gaat onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor. 
Deze dienst is de Kerk-school-gezinsdienst, met het thema 
‘ Niemand is zoals jij’.  
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Adam de Goei. 
 
 
 
 
 
 
 
Nu dat we weer naar de kerk mogen met elkaar vervalt de noodzaak om interactief met 
elkaar te vieren. Dat zullen we dus niet doen. Het zal een dienst worden, begrijpelijk voor 
kinderen en gemaakt door henzelf, maar ook een klein feestje omdat we er weer zijn en 
mogen zingen. Daarom zingen we als slotlied nogmaals lied 416 (vorige week ook). Het is 
inmiddels een klassieker maar door velen zeer gewaardeerd. We doen het ingetogen, vol 
vreugde om wat voorlopig weer kan. 
 
Volgende week zondag 6 februari   hoopt onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor te gaan.  
 
De kerk weer open 
Als kerkenraad zijn we blij dat we u weer welkom kunnen heten voor de zondagse eredienst 
en de activiteiten in de Stigt.  
Omdat het COVID virus nog niet weg is houden we ons aan de volgende maatregelen: Bij 
klachten blijft u thuis. We ventileren vooraf en tijdens de dienst. Neem uw jas mee naar 
binnen. Als u de kerk in of uitloopt draagt u een mondkapje. Huishoudens zitten 1,5 meter (3 
stoelen) van elkaar. Volg bij het verlaten van de dienst de aanwijzingen van de coördinator. 
Na afloop drinken we nog geen koffie in de kerk.  
Tijdens de dienst gaan we weer zingen. Wist u dat ingetogen zingen minder risico geeft en 
het gevoel van samenzijn versterkt? U hoort namelijk uw buren zingen, ook op 1,5 meter. 
Dank aan alle zangers en musici die in de afgelopen periode de lofzang gaande hebben 
gehouden. 
De kindernevendienst en de jeugdkerk starten weer volgens hun rooster. De eerstvolgende 
avonddienst staat gepland op 13 februari.  
De uitzending via Kerkomroep en YouTube blijft ongewijzigd.  
Ook de Stigt gaat weer open voor activiteiten. Belangrijk zijn: bij klachten niet komen, 
ventilatie voor en tijdens de bijeenkomst, het corona toegangsbewijs, het mondkapje bij het 
lopen, een zitplaats op 1,5 meter en de sluitingstijd van 22.00 De organisatoren zien toe op 
de maatregelen. 
Wij hopen u zondag te begroeten, 
Namens de kerkenraad, Piet Aantjes, voorzitter 
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Zondag 30 januari 2022  
 

- Orgelspel 
- Mededelingen 
- Lied ELB 421  Ben je groot of ben je klein      
- Votum en groet 
- Gebed 
- Vertelling over het boek 

https://youtu.be/VPc95yAYbDM 
- Lied 139:  1, 2 
- Gebed 
- 1Sam. 16: 1-13 
- Lied: Kom aan boord 

https://youtu.be/JidRs-K0iZg 
- Overweging 
- Lied: God kent jou vanaf het begin 

https://youtu.be/BZEZYY7ZNSg 
- Voorbeden 
- Lied 416 
- Zegen 

 
Collect 30 januari 2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor de diaconie.  
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
Vandaag is de collecte van de diaconie bestemd voor ‘Chris, wat er ook is’. Dit is een 
initiatief van de stichting Chris en Voorkom! Deze stichting heeft als doel kinderen en 
jongeren te inspireren en te stimuleren bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. 
Zij staan in de traditie van het christelijk geloof. Bij ‘Chris, wat er ook is!’ kunnen kinderen en 
jongeren een anoniem luisterend oor vinden via chat, mail en telefoon. Daarnaast bieden ze 
sociaal- emotionele weerbaarheidstrainingen met thema’s als: zelfbeeld, seksualiteit, media, 
grenzen en risicogedrag en zijn ze het kenniscentrum op het gebied van jeugdpastoraat. 
Meer informatie is te vinden op https://kinderen.chris.nl   
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar br. Ruud de Ruiter. 
De bloemen worden weg gebracht door Jeannette van Houwelingen. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar  Ziva Samson 
 
Geloofskracht  
“Het zijn mijn woorden niet, maar wel de mooiste die ik spreek”, zei een collega mij. Ze was 
een tijdje uit de roulatie en had afgelopen zondag weer een dienst gedaan en een zegen 
uitgesproken. Ik begreep meteen waar ze het over had. 
Het uitspreken van de zegen vind ik één van de mooiste momenten van een kerkdienst. In 
het uur ervoor kan ik zeggen wat ik vind dat gezegd moet worden, ik bepaal de muziek erbij, 
ik geef de schriftlezingen op en bedenk de stemming die ik de dienst wil laten bepalen. Ik 
ben de regisseur. Dat is hard werken. Ook in Naam van. Bij thuiskomst ben ik altijd moe. 
Maar bij het zegenen ben ik klein. Daarvoor zijn de woorden te groot, is de lading te machtig. 
De zegen is niet van mijzelf, maar van onze lieve Heer. Wie ik ben of wat ik vind, is daarbij 
niet langer van belang. Ik kies ook niet wie ik wel of niet wil zegenen; God laat zijn zon 
schijnen over goeden en kwaden. Gods zegen is voor iedereen. En dat maakt bescheiden. 
Dankbaar.  

https://youtu.be/VPc95yAYbDM
https://youtu.be/JidRs-K0iZg
https://youtu.be/BZEZYY7ZNSg
https://kinderen.chris.nl/wat-doet-chris/
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We willen groot zijn, alles zelf doen, het middelpunt worden van het heelal, maar zo groot 
zijn we niet en ik al helemaal niet. Zelfs niet op zondagochtend. De zegen uitspreken of 
horen; dan mag je je even zo klein weten als een stofje op Gods hand. 
YP 
 
 
Data ter herinnering 
 
30 januari    Kerk-School-Gezinsdienst  “Niemand is zoals jij”  
5 februari    Erwtensoepactie 
6 februari    Kindernevendienst en Jeugdkerk 
20 februari    Kindernevendienst en Jeugdkerk    
24 februari    Geloven op donderdag 
 
 
  


