Zondag 28 januari
9.30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Zingen voor de dienst: Zondag 28 januari: Ps. 27:7
Kinderoppas: 28/1: Hetty van Dieren, Inge van Alphen en Marije de Groot. 4/2: Rianne van
Dorp, Mirthe van Alphen en Anneke Verveer.
Meeleven: De kerk een ziekenhuis. Onze oud-scriba ds. A. Plaisier schrijft hierover. Hij noemt de
kerk een gemeenschap van haperende en krakende mensen. Juist rond Jezus is er een intenser
bewustzijn van eigen ziekte, zonde, last, leegheid, honger en dorst. In de kerk komen we bij
elkaar met het oog op ons levenslange genezingsproces. We worden niet ontslagen voor ons
sterven en werken aan revalidatie, groei in het geloof. Een mooi beeld voor de kerk. Een beeld
dat ons oproept onszelf toe te vertrouwen aan dokter Jezus met al onze grote en kleine zorgen,
lichamelijke en geestelijke klachten. Een beeld dat ons ook oproept tot zorg voor elkaar, elkaar
te zien en met elkaar op te lopen.
Jarigen: Vorige week meldden we de verjaardag van mw. Borgstijn - Meijers, maar vergaten
haar adres te melden. Bij deze alsnog haar gegevens: Julianalaan 15, 4101 JA, Culemborg.
Kerkenraad: In de kerkenraadsvergadering van jl. 22 januari hebben we afscheid genomen van
de scheidende broeders en een nieuwe broeder welkom geheten. In de nieuwe samenstelling
dachten we na over het vervolg van de verkiezingsprocedure. Naast praktische overwegingen
stelden we onszelf de vraag hoe we de ontstane situatie moeten beoordelen. We lazen een aantal
teksten, waar de volgende citaten uit genomen zijn. Ds. A. de Reuver: ‘Gaven en ambt zijn beide
een geschenk van de Geest. Het ambt staat niet tegenover de gaven, maar is als één van de gaven
van de Geest.’ Uit een recente preek: ‘Die gaven zijn genadegaven: geestesgeschenken. God deelt
ze uit, in vrijheid, soeverein. Die notie maakt ons afhankelijk van Hem. De gaven zijn ook
bediening: bedoeld om de gemeente te dienen. Ten slotte, de genadegaven zijn werkingen door
God, Die alles in allen werkt. Het zijn deze gaven, waarvan Paulus zegt: streef ernaar!’ Ds. C. den
Boer: ‘Het is dus nooit zo’n goed teken, als er in een gemeente geen ambtsdragers te vinden zijn.
Werkt de Geest dan niet meer? Is er wat mis in de bediening des Woords, waardoor de Geest
geremd wordt in Zijn werkingen?’ Nogmaals, het is ook mogelijk op een hele praktische manier
te kijken naar de verkiezingsprocedure en de invulling van de kerkenraad. Als kerkenraad willen
we de geestelijke vragen echter niet naast ons neerleggen. We hebben er daarom voor gekozen
een periode van bezinning in te gaan en de vacatures te laten staan. De taken verdelen we
onderling of besteden we uit aan andere gemeenteleden. Bij het proces van bezinning zullen we
u te zijner tijd betrekken.
Actie Kerkbalans: Afgelopen zondagmorgen lazen we Maleachi 3:10, ter introductie van de
Actie Kerkbalans: ‘Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is.
Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel
voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.’
Maleachi sprak deze woorden uit tot het volk Israël in een oproep tot bekering. Het is God Zelf
Die Zijn volk als het ware uitdaagt: stel Mij maar op de proef. Geef je tienden en wordt rijk
gezegend. Niet alles uit deze tekst kan één op één naar onze situatie overgezet worden. Maar de
uitdaging blijft: stel God op de proef. Niet geven wat je denkt te kunnen missen, maar geven
opdat je overvloedig gezegend wordt.
Voor in de agenda: De GZB-dag is dit jaar op D.V. zaterdag 17 maart in de Midden Nederland
Hallen in Barneveld. Het thema is ‘Laat je zien!’ We willen samen ontdekken hoe we als kerk
wereldwijd meer oog krijgen voor mensen om ons heen. Buitenlandse gasten en
zendingswerkers vertellen hoe zij op hun plek het Evangelie doorgeven, ook aan mensen die
eigenlijk nergens bij horen. De sprekers zijn ds. Germán Suárez uit Colombia, Zsuzska Tóth uit
Slowakije, ds. Cees van Duijn uit Delft, Jaap Haasnoot uit Zuid-Soedan en Heleen van den Berg uit
Libanon. De muziek wordt geleid door Jaap Kramer. Er is kinderopvang, er zijn kinder- en
tienerprogramma’s en in de pauze kunt u keuzeprogramma’s volgen.

Kijk voor meer info of om je aan te melden als vrijwilliger op gzb.nl/gzb-dag.
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 !!
Verantwoording: Collecte Jeugdwerk - De rondgang door de gemeente voor het jeugdwerk
heeft € 569,25 opgebracht. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage.
Agenda D.V.:
28/01: 20:00 u - Jeugdvereniging
30/01: vanaf 18:30 u – (belijdenis) catechisatie op de bekende tijden
03/02: 19:30 u - Open jeugdwerk
Ten slotte: Zondagmorgen mag de tafel van de Heere weer aangericht staan. Het geneesmiddel
voor het eeuwige leven wordt gratis verstrekt. Vanuit allerlei achtergronden kan het begrijpelijk
zijn dat er schroom is om aan te gaan. Maar als het Jezus’ verlangen is om aan tafel te zitten met
zondaren en tollenaren, zou dat u dan niet over de streep kunnen trekken? Jezus verlangt naar
het doen van barmhartigheid. Welkom in beide zondagse diensten en hartelijke groet uit de
pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

