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NB  zondag 20 februari 2022 
Vandaag, zondag 20 februari gaat onze eigen predikant Ds. Yvette Pors voor. In deze dienst 
willen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.  
 
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Wilbert de Jong. 
 
Volgende week zondag 27 februari   hoopt in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. 
Pors voor te gaan. De avonddienst gaat helaas niet door.   
 
Collect 20 februari  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is voor Stichting Exodus.  
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar Zr. Jopie Slob-vd Vlies. 
De bloemen worden weg gebracht door Gerie de Rover. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze week met onze hartelijke groetjes naar  Bo Meerkerk. 
 
Geloofskracht  
Terwijl we de afgelopen dagen twee stormen te verduren kregen, lag ik wakker. In mijn 
vorige gemeente maakte ik een windhoos mee waarbij de bomen tegen het keukenraam 
vielen en sindsdien heb ik het niet zo op harde wind. U kunt zich voorstellen dat ik dus ook 
grote moeite heb met een verhaal als dat waarin Jezus een dutje doet op een boot terwijl de 
wereld schuimt, kolkt en briest. Ik vermoed dat ik net als de discipelen ben en me zou 
moeten verbijten om niet te gaan schreeuwen: ‘Help nou eens mee, het schip vergaat bijna!’ 
Die storm op het meer is niet zomaar een harde wind; het zijn alle natuurkrachten samen en 
Jezus had dan toch best kunnen helpen hozen? Maar Jezus was moe en sliep. De mensen 
hadden het uiterste van hem gevraagd. De storm vreest hij niet. 
In paniek vallen we terug op menselijke maten en het kost vaak grote moeite om redelijk te 
blijven. Of kalm. Terwijl we heel goed weten dat rust en vertrouwen juist dan kunnen helpen, 
schreeuwen we er maar wat vaak op los. Dat is misschien nog terecht als het een vriend of 
familielid zou zijn, maar nu praten we over Jezus. De Zoon van God. Waarom zouden we 
hem verwijten maken voor onze onvermogens? Dat het voldoende was om hem bij hen op 
de boot te hebben, kwam niet in de discipelen op. Al die tijd had Jezus alles onder controle. 
Hij deed niets, Hij sliep. Maar al die tijd was Hij aan boord. Hij was er bij. Hen kon niets 
gebeuren. 
“Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht 
God, mijn God, zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht….”  
Vriendelijke groet, Yvette Pors 
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Mededelingen vanuit de gemeente 
Er zijn gemeenteleden ziek thuis of met veel zorgen om elkaar. Wij wensen een ieder heel 
veel kracht, sterkte  en gezondheid toe. Laten we met elkaar meeleven en om elkaar heen 
staan bij ziekte en zorg en omringen door onze gebeden. 
 
Ook is er veel verdriet om het verlies van zr. Annette Romeijn-de Kreij, vrouw van Arie 
Romeijn en moeder van Adri en Martijn. In de mail met de nieuwsbrief vindt u nogmaals het 
rouwbericht vanuit onze gemeente.  
 
Erwtensoepactie 
Zaterdag 5 februari is de erwtensoep actie geweest.  Met velen is hier aan gewerkt en met 
velen is deze huis aan huis verkocht. Bedankt aan een ieder die mee geholpen heeft, heel 
fijn!  De actie heeft het mooie bedrag van € 3.470,00 opgebracht.  
 
Vacatures Kerkenraad 
In de loop van dit jaar is een aantal ambtsdragers aftredend. In verband hiermee nodigt de 
kerkenraad u van harte uit kandidaten voor te dragen aan de vacaturebank. 
In de bijgevoegde brief kunt u lezen wie aftredend zijn en namen opgeven voor de invulling 
van de kerkenraad.  Wilt u de  komende week de namen indienen ?  
 
Geloven op donderdag 
Op 24 februari hopen wij om 19:30 weer bij elkaar te komen in De Stigt. Deze avond zullen 
we het verhaal lezen van de kamerheer uit Ethiopië, die tot geloof kwam. U bent van harte 
uitgenodigd om met ons mee te lezen! 
 
Veertigdagentijd 
Pas over een paar weken begint de periode naar Pasen weer. U krijgt weer een kalender in 
de bus en die loopt parallel aan de projecten van Kerk in Actie. Zij leven toe naar Pasen aan 
de hand van de zeven werken van barmhartigheid. Dat gaan wij ook doen! Iedere week 
zullen we omzetten in een actie. Dus u kunt zich voorstellen dat als de eerste zondag gaat 
over de hongerigen voeden, ik u ga vragen om die week iets te bakken, te delen, te breken. 
Hoe leuk zou het zijn als we die ervaringen vervolgens met elkaar delen? Op de app, bij 
elkaar thuis, in de kerk. Nu de versoepelingen eraan komen, kan dat namelijk weer! Meer 
informatie volgt. 
 
Bijbelstudie en beklimming Franse Alpen 
Van 13-19 augustus hoopt ds. Holtslag weer met gemeenteleden te vertrekken naar de 
Franse Alpen voor bijbel studie en de beklimmingen van de verschillende cols. Een Bijbel, 
een racefiets/MTB en helm zijn noodzakelijk en wat kilometers in de benen. Volleerd fietser 
zijn is geen must. De dagen zijn niet in gericht als koersdagen, maar gericht op grenzen 
verleggen en ontmoeting. In eigen tempo kan iedere col beklommen worden, waarbij 
niemand alleen achteraan fietst. Op de col wordt er geluncht en 's avond na het warm eten 
met een open Bijbel doorgesproken. 
De kosten zijn voor volwassenen ongeveer 450 euro. Voor schoolgaande jeugd ongeveer 
300 euro en voor werkende jeugd 375. Alles exclusief vervoer. We proberen wel zoveel 
mogelijk gezamenlijk te reizen en in de bus die meegaat kan 1 persoon mee reizen voor 100 
euro. 
Neem gerust contact op met ds. Holtslag voor verdere info. 
Met een vriendelijke groet, 
ds. J. (Jan) Holtslag 
 
 
Data ter herinnering 
 
20 februari    Viering Heilig Avondmaal  
20 februari     Kindernevendienst en Jeugdkerk    
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24 februari    Geloven op donderdag 
25 februari    Maandsluiting Bredero’s Hof door br. H. vd Meij 
1 maart     Jeugd van vroeger 
14 maart    Gemeenteavond 
 
 
  


