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Maandbrief februari 2019
Kerkdiensten
Zondag 3 februari, 4e zondag van Epifanie
Bevestigingsdienst
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee F. Verboom uit Kampen
Oppasdienst: Jenneke v.d. Steege - Iris van Ittersum
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Werelddiaconaat (Bangladesh)
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende
overstromingen in Bangladesh.
Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en
aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat
de bevolking zo veilig mogelijk leven.
Tijdens deze dienst zal Klaas Dijkstra worden bevestigd
als ouderling. We wensen Klaas veel wijsheid, plezier
en Gods zegen toe bij deze mooie taak welke hij mag
invullen binnen onze gemeente. We nemen als zijnde
ouderling afscheid van Alex van ’t Oever. We bedanken
Alex voor zijn inzet en betrokkenheid binnen de
kerkenraad en de gehele gemeente.
Zondag 3 februari, 4e zondag van Epifanie
Jeugddienst
Tijd: 19:30 uur
Voorganger: de heer A. van der Meer
Oppasdienst: Geen
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: PLAN Nederland
Plan International Nederland werkt aan een wereld
waarin meisjes en jongens zich volledig kunnen
ontwikkelen en dezelfde rechten en kansen hebben. En
dat is hard nodig, want wereldwijd worden dagelijks
meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Plan
International voert projecten uit in 54 landen in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika, zodat meisjes kunnen leren,
zich kunnen ontwikkelen, voor zichzelf op kunnen
komen en hun eigen beslissingen kunnen nemen.

Zondag 10 februari, 5e zondag van Epifanie
Gezin-School-Kerk dienst, koffiedrinken na de dienst
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: De heer A.B. van ’t Ende uit Kampen
Oppasdienst: Jeannette Knol - Loes Knol
1e Collecte: Diaconie en Kerk
2e Collecte: Compassion
Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods
opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in
ontwikkelingslanden. Deze kinderen leven in armoede
en dat heeft veel gevolgen voor hen: geestelijk, fysiek,
economisch en sociaal/emotioneel. Compassion wil
hen een leven in vrijheid bieden, zodat ook deze
kinderen echt kind kunnen zijn om vervolgens op te
groeien tot volwassen mensen. Christenen die
verantwoordelijkheid dragen in hun omgeving en
verschil maken.
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Zondag 10 februari zal er weer een Gezin School Kerk
dienst gehouden worden waar wij jullie allemaal van
harte voor uit nodigen. In deze dienst zal de kerkelijk
werker Bart van ’t Ende voorgaan.
Het thema van de dienst is: “Gideon, dappere held?!”.
In de week voorafgaand aan de dienst zullen we op
school dit thema behandelen. Op donderdagmiddag
zal Bart onze school bezoeken en met de kinderen in
gesprek gaan over de dienst. Voor thuis zullen er
gezinsboekjes uitgedeeld worden. Het themalied is:
“Gideon, dappere held van Elly Zuiderveld. Het is te
vinden op YouTube via de link:
https://youtu.be/-mIZRJPltng
We zien uit naar deze kerkdienst met de verbinding
tussen Gezin, School en kerk.
Met vriendelijke groet,
Germa Huls
Na de dienst is er voorin in de kerk de gelegenheid om
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie, thee of ranja. Iedereen van harte uitgenodigd!
Zondag 17 februari, 6e zondag van Epifanie
Septuagesima (ongeveer zeventigste dag voor Pasen)
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee W. Dekker uit Kampen
Oppasdienst: Gerja ten Hove - Corine van Ittersum
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Extra collecte bestemd voor de kerk
Zondag 24 februari, 7e zondag van Epifanie
Sexagesima (ongeveer zestigste dag voor Pasen)
Tijd: 10:00 uur
Voorganger: Dominee B. Gijsbertsen uit Kampen
Oppasdienst: Karolien Hofstede - Thijs v.d. Brink
1e Collecte: Diaconie en kerk
2e Collecte: Onderhoudsfonds
Kindernevendienst
In de maand februari gaan we het verder hebben over
Koningin Esther. Met de volgende onderwerpen per
zondag, Trouwe Mordechai en jaloerse Haman (zondag
3 februari), Ester gaat naar de koning (zondag 17
februari) en Haman wordt gestraft (zondag 24 februari)

Zondag 3 februari krijgen de kinderen wel het verhaal
van Ester te horen maar gaan ze knutselen voor de
zangdienst van 3 maart. Zondag 10 februari is er in
verband met de GSK-dienst een keertje geen
kindernevendienst. Alle groepen zijn weer van harte
welkom bij de kindernevendienst, de oudsten en
middelsten gaan samen naar de consistorie en komen
na de preek weer terug in de dienst. De jongsten gaan
naar Ons Erf en mogen hier na de dienst weer
opgehaald worden.
Met vriendelijke groet,
Corjanne van der Linde
Komt u/kom jij zingen?
Zondagavond, 3 maart 2019 wordt er een zangdienst
gehouden tijdens een “OPEN DIENST.” Deze zondag is
het “Wereldgebedsdag” dus het thema is: GEBED.
Welke liederen gaan we dan zingen? U kan/jullie
kunnen deze liederen uitkiezen. Het inleveren kan t/m
zondag 10 februari, in het doosje achter in de kerk of in
de brievenbus: Heultjesweg 6. Alvast bedankt!!
Hartelijke groet,
Annita en Gerda.
Lied van de maand
Vanaf 3 februari is lied 533 – Daar komt een man uit
Nazaret, het lied van de maand. Het lied beschrijft het
leven van Jezus in een notendop. Het leven van Jezus,
de man uit Nazaret in Galilea. In deze landstreek begint
het lied ook. Galilea staat in die tijd bekend als de plek
‘waar niets goeds vandaan kan komen’. Maar in het
eerste couplet zingen we al over Jezus: ‘Hij die mensen
redt’. Het lied brengt ons naar Jeruzalem – de
koningsstad – het ‘einddoel’ van het leven van Jezus.
Daar, waar Jezus als man uit het achterland, op
vreemde wijze de Koning van de Joden zal worden.
In de coupletten gaan we in grote lijnen door het leven
van Jezus: Zijn herkomst uit Nazaret (couplet 1), de
doop in de Jordaan (couplet 2), de verhalen die rond
gaan over de wonderen die hij doet (couplet 3), de
vraag wie Jezus is; is hij een profeet? (couplet 4) en
uiteindelijk het ‘einddoel’ van Jezus: Jeruzalem. Waar
hij wordt ontvangen als Koning, maar waar hij
uiteindelijk zal sterven aan het kruis (couplet 5).
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In couplet 6 gaan we als het ware weer terug naar het
eerste couplet: Jezus de man uit Nazaret; Hij die
mensen redt. Hij is bij de doden niet te vinden, maar Hij
is opgestaan!
Na ieder couplet volgt er een refrein. In dat refrein
wordt duidelijk dat we Jezus vinden bij de mensen die
vergeten zijn. Vergelijk: Galilea, de streek waar niet
goeds vandaan kan komen. Na couplet 6 zingen we een
ander refrein: de boodschap uit het lege graf. We
moeten in Galilea (bij de minsten) beginnen om Hem te
ontmoeten.
De melodie is niet al te moeilijk. Steeds hebben twee
regels dezelfde melodie. Alleen de laatste twee regels
van het refrein verschillen van elkaar. Eén
aandachtspuntje vinden we in het refrein; de 2e
lettergreep van ‘ge-sla-gen’ heeft drie noten in de
melodie (refrein bij couplet 6: ‘ver-dwij-nen’).
Het lied klinkt het beste als het in een vlot tempo wordt
gezongen.
Hier kunt u het lied alvast beluisteren:
https://www.liedboekcompendium.nl/files/uploads/a
udio/501-750/533%20K%2011-27.mp3
Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen
Gemeenteavond/ groot huisbezoek
Graag willen we u als gemeente er alvast op attent
maken dat we donderdagavond 21 maart een
gemeenteavond/ groot huisbezoek organiseren. We
hopen de avond om 19.30 uur openen, waarna we met
elkaar gaan eten (er wordt voor ons gekookt!). Daarna
zal Bart van 't Ende het thema van de avond toelichten
en willen we met elkaar hierover in gesprek gaan.
Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
onder het genot van een hapje en een drankje. Meer
informatie volgt.
Van de kerkelijk werker
Omdat we in een Barmhartige God geloven, geloven
we ook in een barmhartige kerk. Barmhartigheid is tot
in je ingewanden bewogen zijn met iemand (Martin
Buber). Je voelt er iets bij. Het raakt je. Op het moment
dat je geen gehoor geeft aan die bewogenheid,

verlies je een stukje van je menselijkheid. Iets van die
bewogenheid heeft u misschien wel gevoeld bij het
verschijnen van de Nashville verklaring. Vele jongens
en meiden, mannen en vrouwen die worstelen met
hun seksuele identiteit zijn getroffen door de toon (en
inhoud) van het document. Wij kunnen wellicht niet
hun pijn en verdriet voelen, maar we kunnen als kerk
wel barmhartig zijn. Iets van die bewogenheid laat het
lied ‘ik wil jou van harte dienen’ zien:
3. Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.
4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.
Een hartelijk groet,
Bart van ’t Ende
Verantwoording collecten
Overzicht vierde kwartaal 2018
07 okt. €41,95 Christen en voor Israël
14 okt. €53,15 Werelddiaconaat
14 okt. €43,30 Compassion (jeugddienst)
21 okt. € 68.35 Onderhoud
27 okt. € 77.20 Kerk
04 nov. € 63.10 Orgel
07 nov. € 1258,90 (actie dankdag)
18 nov. € 70,25 Waypoint
25 nov. € 83.95 Onderhoud
02 dec. € 87,20 Voedselbank
09 dec. € 68.35 Kerk
09 dec. € 59,20 Eet Ze (jeugddienst)
16 dec. € 70,40 de Herberg
23 dec. € 79.50 Orgel
25 dec. € 114,46 Kind in de Knel
30 dec. € 45,10 Stichting Eleos
31 dec. € 49,25 Ellinor (Liza vd Linde)
Diaconie en Kerk: €1151,55
Zending: €598,52
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Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds heeft in 2018 €772,60 opgebracht. Iedereen hartelijk bedankt voor u en jouw
bijdrage. Als kerkrentmeester gaan we ervoor om dit
voorjaar de picknicktafel (met verharding eronder) en
het informatiebord klaar te hebben!
Dit jaar willen we sparen voor verlichting van het
kerkpad en het opknappen van het kerkpad plus de
schoeiing bij de ingang van de kerk. We vragen
iedereen de verjaardagszakjes in de collectezak te
stoppen of af te geven bij Henk van der Steege,
Nijlandsweg.
Actie kerkbalans 2019
De afgelopen maand zijn de leden van het college van
advies druk bezig geweest om de brieven voor
kerkbalans rond te brengen en de antwoordbrieven op
te halen. Denk(t) u/jij eraan uw/jouw bijdrage over te
maken? Alvast hartelijk bedankt voor alle bijdragen. Zo
kunnen we samen kerk zijn en blijven!

De Bijbel is een lamp voor de voet en een licht op het
pad. God gebruikt Zijn Woord om in de duisternis met
Zijn Licht te schijnen. In veel gebieden op deze wereld
zijn echter weinig Bijbels. Veel christenen hebben geen
eigen Bijbel. Via de potgrondactie Plant een Bijbel
werden vorige jaren duizenden Bijbels geschonken aan
christenen. Een eigen Bijbel helpt hen een lichtend licht
te zijn.
Stichting HVC wil christenen in vervolging en armoede
een eigen Bijbel geven. Het is voor hen een bezit van
onschatbare waarde! Er is toenemende vraag naar
Bijbels om te verspreiden onder andersgelovigen, zoals
hindoes en moslims. Met de opbrengst van twee
zakken potgrond geeft u een Bijbel. Hebt u geen
potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken.
Eén Bijbel kost slechts € 5,-. Helpt u (weer) mee?
Kopij
Vanaf januari 2019 wordt de kopij voor het kerkblad in
eerste instantie samengesteld door Bart van ’t Ende.
De maandbrief wordt opgesteld door ondergetekende.
Kopij voor zowel het kerkblad als maandbrief mogen
aangeleverd worden via het mailadres van de scriba.
Tot Slot
Punten voor de afkondigingen, voorbede of dankzegging graag doorgeven voor zaterdags 12:00 uur.
Kopij voor de maandbief maart graag aanleveren voor
maandag 25 februari.
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde

De Bijbel: Licht in de duisternis!
De jaarlijkse potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ is gestart!
Met de aanschaf van potgrond via deze actie, steunt u
Bijbelverspreiding in onder meer Noord-Korea, China,
Pakistan, India, Oeganda en Irak! De actie wordt
georganiseerd door Stichting Hulp Vervolgde
Christenen (HVC). Op D.V. zaterdag 16 maart 2019 is de
potgrond af te halen bij een afhaalpunt naar keuze.
Bestel vóór 1 maart uw potgrond via:
www.planteenbijbel.nl óf via uw afhaalpunt en help
om Bijbels uit te delen!
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