Zondag 21 januari
9.30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. J. Van Dijk, Zeist
Zingen voor de dienst: Zondag 21 januari: Ps. 79:7
Kinderoppas: 21/1: Erna van Alphen, Hannah van Zanten en Corieke de Groot. 28/1: Hetty van
Dieren, Inge van Alphen en Marije de Groot.
Meeleven: We leven mee met Ad en Lenie van der Perk (Merenborch 64, 4132 HC , Vianen). Hij
heeft bericht ontvangen dat de bacterie, waar hij afgelopen zomer veel last van had, weer terug
is. Dat maakt zijn situatie erg moeilijk. Doorzetten van de behandeling en aanpak van deze
bacterie staan op gespannen voet met elkaar. Ad en Lenie, van harte Gods goede zorg
toegewenst. Met Hizkia bidden we mee: ‘Heere, ik wordt neergedrukt, wees U mijn Borg!’ (Jesaja
38:14).
Overlijden: In de vroege uren op 12 januari 2018 is in haar slaap overleden Sijgje Verrips – van
Weverwijk (p/a Dhr. B. Verrips, Korte Meent 2, 4121 KL, Everdingen). In de hoop op een
behouden aankomst. In de vorige Zaaier schreven we nog over haar verjaardag en wensten we
haar toe dat ‘in haar hart haar wegen naar God’ (Psalm 84:6) zouden zijn. Inmiddels is haar
lichaam toevertrouwd aan de schoot der aarde. In harten van velen heeft ze sporen nagelaten,
haar levensweg is ten einde en zou juist zo de wens uit Psalm 84 niet vervuld zijn? We wensen
de kinderen en overige nabestaanden de troost van God toe in de komende periode.
Jarigen: Mevrouw C.B. Borgstijn – Meijers hoopt D.V. 22 januari haar 93e verjaardag te vieren.
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. Van harte de zegen van God toegewenst, De
HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede’(Numeri 6:24-26).
Diaconie 1: De diaconiecollecte van a.s. zondag is bestemd voor ZOA Vluchtelingenzorg. In deze
wereld vol conflicten, onrecht, armoede en natuurrampen ondersteunen zij mensen die lijden als
gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen. Dat doen ze door langdurige betrokkenheid,
van noodhulp tot wederopbouw. Ze helpen ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd.
“God roept ons op recht te doen en trouw te zijn aan de mensen die onze steun nodig hebben.”
ZOA Vluchtelingenzorg kan uw financiële steun goed gebruiken, vandaar dat wij deze collecte
van harte bij u aanbevelen!
Diaconie 2: Zondag 21 januari 2018 worden Ds. Laurens-Jan Vogelaar en zijn vrouw Lourina
met hun twee kinderen uitgezonden naar Indonesië. Dat gebeurt vanuit de Bethlehemkerk in
Den Haag in samenwerking met de GZB. Een afvaardiging van onze kerkenraad zal bij deze
dienst van uitzending aanwezig zijn. De reden daarvoor is dat de diaconie in samenwerking met
de zendingscommissie heeft besloten dat onze gemeente naast Harm en Marja ook deze
uitzending gaan steunen. Ds. Vogelaar is geen onbekende in onze gemeente, het is mooi hun
werk in Indonesië te mogen steunen. Aanstaande zondag ontvangt u bij de uitgang van de kerk
een folder met meer informatie over deze uitzending.
Zeskamp open jeugdwerk: Heb je zin in een gezellige en sportieve avond en ben je tussen de
12-15 jaar? Kom dan op zaterdag 3 februari van 19:30-22:00 uur naar de zeskamp in ‘de Copper’
in Hei- en Boeicop (Pleinstraat 1). De kosten zijn €5,- per persoon. Opgeven kan tot zaterdag 27
januari bij elvala@live.nl of melissabevelander@gmail.com Tot 3 februari !!
Stille week: Kerst ligt nog maar net achter ons, maar voor we het weten heeft het kerkelijk jaar
ons weer bij Stille Week gebracht. Op dit moment zoeken we iemand die het leuk vindt om voor
de avonden in Stille Week een programma aan de hand van een thema op te stellen. Of daarin
mee te denken. Het is dankbaar werk, voor jezelf en voor anderen. Als je geïnteresseerd bent,
neem dan even contact op.
Verantwoording: Door de diaconie in de maand december ontvangen: 3/12 St. Hulp Oost
Europa €148,06; 17/12 Interkerkelijk dovenpastoraat € 126,55; 24/12 Hope and Serve €
351,85; 26/12 Interserve Harm en Marja € 83,15; 31/12 Leerstoelfonds Gereformeerde Bond €
201,20; Overige collectes diaconie € 185,20.
- De giftenpot van de kerstmiddag van de ouderen heeft in totaal € 126,= opgeleverd en is
bestemd voor Stichting Orhei

- De zendingsbus bij de uitgang van de kerk heeft in 2017 € 361,95 opgebracht voor Harm en
Marja. Bij het uitdelen van de dagboekjes ontving de diaconie nog € 235,40.
- Verder heeft de diaconie ook nog € 150,= ontvangen voor de kerk-web-radio. Voor al deze
giften hartelijk dank!
- De dames van de bezoekdienst hebben in het afgelopen kwartaal in totaal € 25,= aan giften
voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!
De kerkrentmeesters ontvingen via: de collecte onderhoud (december) € 402,97; Rentmeesters
collecte (december) € 507,50; Open schaal collecte (december) € 229,25; Via de Snuffelkelder
december € 372,25
Een gift van buiten de gemeente 1 x € 1.500,00 en 1 x € 700,00; via pastorale bezoeken, Peter
Peek 1 x € 5,00 en Ds. van Wolfswinkel 2x € 20,= en 1x € 4,=. Hartelijk dank voor al deze giften!
Agenda D.V.:
22/01: 20:00 u – kerkenraadsvergadering
23/01; vanaf 18:30 u – (belijdenis) catechisatie op de bekende tijden
24/01; 20:00 u – bezinningsuur
25/01; 18:15 u – kinderclub groep 5 & 6
19:30 u – vrouwenvereniging
26/01; 19:00 u – kinderclub groep 7 & 8
19:00 u – tienerclub
Ten slotte: Zondagmorgen lezen we in de dienst van voorbereiding verder in het Mattheüs
evangelie, hoofdstuk 9:9-13. Welkom in beide zondagse diensten en hartelijke groet uit de
pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

