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Voorwoord
Al snel na het november nummer ontvangt u het kerstnummer. Was het novembernummer
van bescheiden omvang, voor dit nummer moet je er echt even voor gaan zitten!
Dank voor alle bijdragen.
We wensen u een zegenrijk Kerstfeest en veel leesplezier,
De Redactie van Rondom de Kerk,
John en Joke van Oudenallen
Mirjam van der Knaap
Leni de Jong

PS
de volgende redactievergadering is gepland op 21 februari 2022

Vanuit de kerkenraadskamer
Zoek Mij en leef, batterij inclusief!
Als je naar de winkel gaat om een electrisch artikel met batterijen voeding te kopen dan
zitten er soms geen batterijen in. Als je dat dan kado geeft aan bijv. een kind of vriend, dan
steld dat teleur. Het kan niet uitgeprobeerd worden.
Maar God geeft je een visie, een opdracht inclusief. Met andere woorden, er zitten altijd
batterijen (energie) bij de opdracht die God je geeft. Als God je een uitdaging geeft om te
doen, geeft Hij je de kracht. Sterker nog ik geloof dat je de specifieke genade krijgt omdat uit
te voeren wat God van jou verwacht.
Een leider met de visie van het hart van God brengt de mensen verder. Wees niet bang dat
je niet de kracht hebt om dat te doen. Je krijgt geestelijke batterijen inclusief.
Een gelovig gebed maakt het verschil.
En gebed doet meer dan je denkt.
Groet,
Perry Boer

Van uw predikant
Meditatie voor samen onderweg

In Uw licht zien wij het licht (Ps. 36:10)
Als de kerk sprak over de Drieëenheid van God, dan gebruikte ze daar soms het beeld van
de zon voor. God de Vader werd dan vergeleken met de zon zelf. God de Zoon met het licht
dat de zon uitstraalde en God de Heilige Geest met de warmte die de zon uitstraalde.
In deze vergelijking is het de Here Jezus die wordt vergeleken met licht. Treffend, omdat Hij
ook juist zo werd ervaren door degenen om Hem heen. Jezus was het licht in hun duisternis;
de lamp, die hun innerlijk verlichtte.
Op druilerige dagen als deze is de zon soms ver te zoeken, evenals de warmte. Maar het
licht is er. Je zit niet altijd op de toppen van je geloofsleven, soms is het alleen maar druilerig
en mistig in je hart.
Maar met kerst vieren we dat God zelf een licht ontsteekt. Dat Hijzelf ons licht is. In al onze
druilerigheid en kilheid soms ook, is dat het eerste dat we merken van God: Zijn licht in onze
donkerheid. Dat Hij ons opzoekt en zelf verandering brengt.
Het licht dat God ontstoken heeft in je leven is een belofte van dat wat komt: de warmte van
de zon. Het zicht op de zon zelf. De mist zal optrekken. Hij zal Uw leven verwarmen.
Ds. Jan Willem van Dijk

Gedicht
Ik kan dit jaar geen woorden vinden
om te bezingen in een lied
het heil, de vree, grote blijdschap
die God in Jezus’ komst ons biedt
Mijn hart is koud, ik kan niet zingen
van Eer zij God en Vrede op aard
als ik denk aan al die vluchtelingen,
verdreven van hun huis en haard.
Als ik zie dat kinderen honger lijden
en zich verkopen voor wat brood,
als oorlog en geweld niet ophoudt.
Mijn God, wat is de nood toch groot!
De lucht is zwart, ik zie geen lichtstraal,
geen zon, geen maan, geen enk’le ster,
geen licht dat aan de kim komt gloren
en Bethlehem is nu zo ver….
Dan klinkt uw stem: ‘Stil, kind, en luister,
ook herders moesten door de nacht
en door het duister heen, gelovend
het woord door de engel hen gebracht.
Toch hebben zij de stal gevonden
en zijn voor het Kind terneer geknield.
Toen werden zij vervuld met blijdschap
en door Gods Geest met kracht bezield.
Dus als je toch je lied wilt zingen,
al is het met in ’t oog een traan,
dan moet je met gebogen knieën
de nacht door, naar de stal toe gaan.
Want dwars door oorlog, pijn en honger,
is het toch God die overwint.
Hij schenkt zijn heil, zijn troost, zijn vrede,
aan wie geknield heeft voor het Kind.
Bron: onbekend

Kerstdiensten 2021
Op kerstavond willen wij u van harte uitnodigen om via de livestream een muzikale avond
mee te beleven. Vanaf 20.30 uur wordt er vanuit de kerk door Chris van den Hoek op het
orgel bekende kerstliederen gespeeld.
Op eerste kerstdag heeft de kerstdienst het thema “Hemel en aarde in beweging”. Hoe
toepasselijk in deze tijd. De muzikale en vocale medewerking is in handen van Dirk en
Madelief.
U bent van harte welkom om de diensten op eerste
en tweede kerstdag bij te wonen, in de kerk of via
de livestream.
De kerstnachtdienstcommissie,
Diana, Hetty en Arry

Overzicht kerkdiensten
Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief”

vrijdag 24 december 2021
20.30 uur: via livestream kerstmuziek door Chris v.d. Hoek

zaterdag 25 december 2021, eerste Kerstdag
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk, m.m.v. Dirk en Madelief
Collecte:
1. Kerk / 2. KIA (kinderen in de knel)
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist:
H. Oskam
Kerkauto:
S. Okker (0172-408678)

26 december 2021, tweede Kerstdag
09.30 uur:
Ds. M. van Dam, IJsselmuiden-Grafhorst
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (Mercy Ships)
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist:
A. Stolk
Kerkauto:
J. de Vink (0172-409514)

vrijdag 31 december 2021, oudejaarsavond
19.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Organist:
M. Spits

zaterdag 1 januari 2022, nieuwjaarsdag
09.30 uur:
Dhr. J.P. Karstens, Leiden
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Kerkauto:
C. Boer (0172-408164)

2 januari 2022
09.30 uur:
Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten
Collecte:
1. Kerk / 2. Uitzending GZB
Ouderling van dienst: Janco de Vink
Organist:
H. Oskam
Kerkauto:
S. Okker (0172-408678)

9 januari 2022, voorbereiding Heilig Avondmaal
09.30 uur:
Prop. H. Meijer, Rotterdam
19.00 uur:
Ds. P.J. v.d. Ende, Rijnsburg
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (st. Chris en Voorkom)
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist:
A. Stolk / K. Bruggeman
Kerkauto:
J. de Vink (0172-409514)

16 januari 2022, Heilig Avondmaal
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Onderhoud
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist:
H. Oskam
Kerkauto:
C. Boer (0172-408164)

woensdag 19 januari 2022, gezamenlijke dienst Noordse Dop
19.30 uur:
Ds. van Dalen / Ds. van Dijk
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Organist:
A. Stolk

23 januari 2022
09.30 uur:
Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet
19.00 uur:
zangdienst
Collecte:
1. Kerk / 2. Diaconie (de Hoop)
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Organist:
K. Bruggeman
Kerkauto:
S. Okker (0172-408678)

30 januari 2022
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Janco de Vink
Organist:
A. Stolk
Kerkauto:
J. de Vink (0172-409514)
6 februari 2022
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk (scholendienst)
19.00 uur:
Ds. J. v.d. Vis-Star, Aarlanderveen
Collecte:
1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Ouderling van dienst: Perry Boer
Organist:
K. Bruggeman / H. Oskam
Kerkauto:
C. Boer (0172-408164)
13 februari 2022
09.30 uur:
Ds. L. van Rikxoort, Alphen a/d Rijn
19.00 uur:
Ds. J.D.J. ten Voorde, Nunspeet (jeugddienst)
Collecte:
1. Kerk / 2. HGJB
Ouderling van dienst: Els Okker
Organist:
A. Grootendorst
Kerkauto:
S. Okker (0172-408678)

20 februari 2022
09.30 uur:
Ds. J.W. van Dijk
Collecte:
1. Kerk / 2. Uitzending GZB
Ouderling van dienst: Trudy Smit
Organist:
A. Stolk
Kerkauto:
J. de Vink (0172-409514)

27 februari 2022
09.30 uur:
Ds. F. Bos, Gouda
Collecte:
1. Kerk / 2. Zending
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Organist:
K. Bruggeman
Kerkauto:
C. Boer (0172-408164)

6 maart 2022
09.30 uur:
Drs. D.F. Berensen-Peppink, Voorthuizen (gezinsdienst)
19.00 uur:
Ds. J.A. Berkheij, Nigtevecht
Collecte:
1. Kerk / 2. Jeugdwerk
Ouderling van dienst: Janco de Vink
Organist:
Ontmoetingsband / K. Bruggeman
Kerkauto:
S. Okker (0172-408678)

woensdag 9 maart 2022, Biddag
19.30 uur:

Ds. J.W. van Dijk

verjaardagen 65+
Mevr. A. de Jong, Broekerweg 62, 3474 KH Zegveld – 20 januari
Mevr. G. Alblas – de Vink, Koperwiekstraat 16, 3652 LS Woerdense Verlaat – 21 januari
Mevr. A. v.d. Sar-v.d. Bosch, Wielewaalstraat 1, 3652 LT Woerdense Verlaat, 4 februari
Dhr. A. Engel, Korte Meentweg 15, 3652 LG Woerdense Verlaat – 9 februari
Dhr. N. Verbruggen, Roodborstlaan 22, 2421 XE Nieuwkoop – 12 februari
Dhr. D.A.B. Kemp, Nachtegaalspad 19, 3652 LM Woerdense Verlaat – 16 februari
Mevr. F.J. Boer – Kort, Nachtegaalspad 4, 3651 LM Woerdense Verlaat – 25 februari
Dhr. J.G. Boer, Nachtegaalspad 4, 3651 LM Woerdense Verlaat – 27 februari
Mevr. B. Boer – Liebeton, Korte Meentweg 3, 3652 LG Woerdense Verlaat – 1 maart
Dhr. A. Visser, Leeuwerikstraat 29, 3652 LH Woerdense Verlaat – 3 maart
Mevr. C. Kreukniet, Nachtegaalspad 19, 3652 LM Woerdense Verlaat – 3 maart
Dhr. H. Uittenboogaard, Broekerweg 62, 3474 KH Zegveld – 4 maart

Collecte digitaal
De tijd dat we met de collectezak rondgingen ligt al weer
een poosje achter ons. De eerste zak was altijd bestemd
voor de kerk, de tweede zak voor bijvoorbeeld diaconie.
In verband met de corona maatregelen is het niet meer
mogelijk om de collecte zak rond te laten gaan.

Daarvoor in de plaats is de digitale collecte gekomen. Tijdens de jaarvergadering hebben
we hierover gesproken. Volgens het oude systeem waren we helemaal gewend om wekelijks
onze collectemunten of geld mee naar de kerk te nemen. Met het digitale systeem zijn we
nog wat minder gewend om regelmatig wat over te maken. Begrijpelijk, want alle nieuwe
gewoontes hebben tijd nodig om eraan te wennen. Misschien helpt het u om een vast
moment in de week of maand te plannen om er even voor te gaan zitten. U kunt ook denken
aan een automatische overschrijving.
Ook wordt er in overleg met de penningmeester gekeken naar de mogelijkheid van een QR
code. Dit heeft niets te maken met een corona code, maar het is een mogelijkheid om
digitaal geld over te maken. Op de beamer wordt dan een code getoond die je kunt scannen
met je mobiel. Op deze manier kun je rechtstreeks geld overmaken.
Mocht u nog niet zo handig zijn met het digitaal overmaken van geld, maar u wilt wel een
financiële bijdrage geven, dan is het uiteraard ook altijd mogelijk om dit aan de dienstdoende
diaken te geven. Dit mag in de vorm van geld of collecte munten zijn. Zij zorgen er dan voor
dat het op de goede plek terecht komt.
U kunt uw bijdrage t.b.v. kerk/onderhoud/jeugdwerk overmaken op
bankrekening NL 37 RABO 0346 4048 19 t.n.v. Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat,
o.v.v. ”collecte kerk”. De opbrengsten worden gebruikt om de kosten van deze zaken te
betalen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de vergoedingen voor predikant, organist,
kosten voor onderhoud aan het gebouw en kosten van de jeugdclub en catechisatie.
U kunt uw bijdrage t.b.v. diaconie /zending/ouderenwerk overmaken op
bankrekening NL 44 RABO 0346 4064 39 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Woerdense
Verlaat.
Als u een bedrag overmaakt kunt u in de omschrijving aangeven waar u het bedrag voor wilt
bestemmen. Indien er geen omschrijving is, dan wordt dit geld aan het eind van het jaar
verdeeld over de diaconie/zending/ouderenwerk. De diaconie ondersteunt diverse doelen in
binnen- en buitenland, zoals De Hoop/Sleutelbloem/Compassion/MAF enz.
Ook de zending ondersteund diverse doelen, zoals Noah’s Ark, Groot Nieuws Radio,
uitzending GZB. Daarnaast verzorgt de Zendings- en Evangelisatie commissie bijvoorbeeld
de Openluchtdienst en het jaarproject. Bij ouderenwerk kunt u bijvoorbeeld denken aan de
kosten die gemaakt worden voor de ouderenmiddag.
Een bijdrage zonder omschrijving is dus mogelijk, maar als u een bedrag specifiek voor een
bepaald doel wilt geven dan moet u dat in de omschrijving erbij zetten. Bijvoorbeeld; doel
diaconie ‘Sleutelbloem’. Dan wordt dit bedrag rechtstreeks doorgestort naar het
desbetreffende doel.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij die graag,
Groet van de diakenen,
Arie, Monique en Mirjam

Opbrengst voor de kerk
Op de jaarvergadering kwam Cees Boer met leuke suggesties:
- Lever oud ijzer in bij de opslagplaats voor de Schutse. Het opgebrachte geld wordt gebruikt
voor opknap werkzaamheden rondom ons kerkgebouw.
- Ook kunt u een fraai insectenhuisje kopen, dit is hobbywerk van Cees en ook de opbrengst
daarvan zal naar de kerk gaan. Hieronder een aantal voorbeelden. Ze zijn verkrijgbaar in
verschillende maten en u kunt ze bij broeder Cees Boer bestellen. (tel: 0172-408164)
(de grootste is nog niet geheel afgerond, want de open vlakken zullen ook nog worden opgevuld).

Jaarverslag 2020
voorgelezen tijdens de jaarvergadering op 17 november 2021 door Mirjam

Het is niet eenvoudig om in november 2021 een jaarverslag over 2020 te schrijven. Er is
zoveel gebeurd in de tussenliggende periode…..
Wie had op 11 maart 2020, tijdens de vorige jaarvergadering, kunnen vermoeden dat we
zo’n bizarre tijd zouden meemaken. Want kort na die vergadering ging het land in lockdown
en ook de kerk in WV sloot tijdelijk de deuren. Eerder dat jaar was dat ook één zondag
gebeurd toen er in februari een storm over het land ging en er een code rood werd
afgegeven.
In maart vorig jaar konden we nog niet vermoeden hoe lang het corona virus ons in de greep
zou houden. Niet alleen de kerkdiensten, maar ook alle andere activiteiten konden niet
doorgaan. Wat een geluk dat we door de live stream in eerste instantie mee konden kijken
met de diensten in Zevenhoven en later vanuit onze eigen kerk. De eerste weken mocht

alleen de dominee, ouderling, diaken, koster en beamerdienst aanwezig zijn. Vanaf die tijd is
de live stream niet meer weg te denken en een grote zegen voor een ieder die niet naar de
kerk kan komen. Zo is er ook een belangrijke nieuwe taak ontstaan, de beamerdienst. Wat
superfijn dat Ton, Heleen, Lennart en Thijs zich deze taak eigen hebben gemaakt. Ook de
koster is nu tijdens de dienst bezig met het besturen van de camera. Het lijkt zo vanzelf te
gaan, maar hier wordt dus hard voor gewerkt.
Er moesten in 2020 veel beslissingen genomen worden, want na de lockdown mochten
mensen langzamerhand weer meer samenkomen. De 1,5 meter maatregel met een
maximum aantal van 50 bezoekers in de kerk, aanmelden voor de dienst, niet zingen, 1 lied
zachtjes zingen, meer zingen, wel of geen organist, afstand houden, mondkapje,
desinfecteren, ventileren en ga zo maar door. Het corona virus bracht en brengt nog steeds
veel diverse meningen met zich mee. In den lande, in onze gemeente en ook binnen de
kerkenraad. Zo is er heel veel gesproken met elkaar om tot een goede invulling te komen
van alle veranderingen.
Wat bijzonder dat er ook in 2020 2 nieuwe ambtsdragers (Perry en Arie)zich bereid hebben
gevonden om in de kerkenraad plaats te nemen.
In 2020 moesten we ook afscheid nemen van 2 gemeenteleden die zijn overleden, mevr.
Hoogendoorn en dhr. Verburg.
Op 31 december 2020 bestond de gemeente uit;
Belijdende leden; 82
Doopleden: 57
Vrienden: 10
Totaal: 149
In het vorige jaarverslag heb ik uitgebreid stil gestaan bij alle taken die verzorgd worden door
alle gemeenteleden samen. De zichtbare en onzichtbare dingen die er gebeuren in de
gemeente om elkaar te bemoedigen. En daar wil ik ook nu graag nog even bij stilstaan. Want
hoewel we misschien niet altijd kunnen samenkomen, is het omzien naar elkaar zo
waardevol. Een kaartje, een bezoekje, telefoontje, een praatje, gebed voor de ander.
God’s plan met ons leven hangt niet af van de manier waarop we de kerkdienst inrichten. Of
dat we wel of niet zingen, of we dichter bij elkaar zitten in de kerk of juist op 1,5 meter. God
wil graag dichtbij zijn, in ieder van ons persoonlijk. Hij wil graag betrokken zijn bij ons leven,
ook in corona tijd.
Mirjam

De Biechtspiegel
In de dienst van 5 december besprak dhr. v.d. Linden een formulier uit het Dienstboek, een
zgn. ‘biechtspiegel’. Dit zijn vragen geformuleerd aan de hand van de Tien Geboden.
Een spiegel, voor persoonlijke bezinning
Waar kan ik in mijn leven van op aan?
Waar ben ik bang voor?
Aan wie behoort mijn hart toe?
Wat betekent de naam ‘God’ voor mij?
Gebruik ik die gedachteloos als ik praat?
Ben ik bang Hem voor anderen te belijden?
Doe ik mij vromer voor dan ik ben?
Gebruik ik de naam van God als een middel
om bovennatuurlijke machten te manipuleren?
Waardoor wordt mijn gebed bepaald? Door sleur of door behoefte?
Zit er ook dankbaarheid in mijn gebed? Zelfs voor aanvechtingen?
Waarom bid ik eigenlijk?
Voor de vergeving van mijn zonden?
In nood en in vreugde?
Hoe ziet mijn zondag eruit?
Welke rol spelen de kerkdienst en de maaltijd van de Heer in mijn leven?
Wat zoek ik in de kerk?
Waarin dien ik de gemeente waarvan ik deel uitmaak?
Hoe waardeer ik mijn ouders?
Wie heeft invloed op onze kinderen?
Hoe sta ik tegenover mijn meerderen?
Draag ik mijn eigen verantwoordelijkheid?
Ben ik bereid die van de anderen te aanvaarden?
Gun ik de ander ruimte om te leven?
Ben ik een ellendige, die juist mijn hulp nodig had, uit de weg gegaan?
Pleeg ik roofbouw op mijn gezondheid?
Besef ik mijn verantwoordelijkheid voor mijn (huwelijks)relatie?
Handel ik daarnaar?
Blijf ik van de (huwelijks)relatie van anderen af?
Ben ik mij bewust dat ik in mijn (huwelijks)relatie of in mijn alleen staan altijd door
God gedragen word?
Heb ik achting voor het eigendom van een ander?
Op welke manier kom ik aan mijn geld?
Dient mijn bezit anderen tot vreugde en hulp?
Waar praat ik over?
Over de fouten van anderen?
Over mijn eigen prestaties?
Heb ik iemand verloochend?
Sta ik snel klaar met mijn oordeel over anderen, maar ben ik langzaam om hen te
verontschuldigen?
Heb ik aan mij toevertrouwde geheimen bewaard?
Meen ik wat ik zeg en zeg ik, waar dat nodig is, wat ik meen?

Zorg ik ervoor dat in het leven van de gemeenschap de waarheid het opneemt tegen
de leugen?
Ben ik trouw in de voorbede, juist voor hen met wie ik moeite heb?
Houd ik er rekening mee dat God grenzen stelt die ik niet moet overschrijden:
grenzen aan mijn begaafdheid, aan mijn invloed, aan mijn macht, aan mijn leven?
Heb ik mij aan de onbegrensde aanspraak van God op mijn leven onttrokken?
Ben ik mij bewust, dat ik door de doop toebehoor aan de Heer Jezus Christus?
Laat ik dagelijks God over mij oordelen of rechtvaardig ik mijzelf?
Mirjam

Mercy Ships, jaarproject Z&E 2022
Voor volgend jaar heeft de Z&E gekozen voor een nieuw jaarproject: Mercy Ships.
U heeft wellicht wel eens gehoord of gelezen van het ziekenhuisschip - de Africa Mercy. Het
grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de
armste landen in Afrika te helpen.
Door middel van medische operaties worden kinderen en volwassenen geholpen die te
kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig
vergroeide benen. In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.
Voor er geopereerd wordt, wordt er met de patiënten gebeden. Elke dag gaat de
ziekenhuispredikant bij de zieken langs. Patiënten die niet gelovig zijn, wordt uitgelegd
waarom Mercy Ships het werk doet dat het doet. Dat God de basis is van alles. Ook worden
patiënten getroffen door de Liefde die ze aan boord ervaren.
Een nieuw ziekenhuisschip, de Global Mercy, gaat in maart 2022 naar Senegal voor de
eerste werkperiode. Voor vertrek vanuit Rotterdam kunnen belangstellenden gebruik maken
van een rondleiding op dit nieuwe schip. De Z&E commissie hoopt dat u ook dit jaar weer
ons jaarproject zou willen steunen.

Jaarproject Z&E commissie 2021

December 2021
De wens om een “cadeau van onschatbare waarde” te maken met jong en oud in
Woerdense Verlaat is in vervulling gegaan!

Bedankt!
Voor …de ingeleverde schoenendozen bij de school en de kerk (in totaal 35!)
…kleurboeken en schoolspullen
…zelf gehaakte en gebreide sieradentasjes, knikkerzakken en popjes
…knikkers, armbanden en knuffels
…bolletjes katoen/wol en stoffen
…financiële bijdragen voor het transport
…hulpgoederen (kleding, schoenen, tassen)

De eerste 13.000 schoenendozen zijn in de afgelopen weken gecontroleerd en verzendklaar
gemaakt in Woerden. Misschien heeft u de zeecontainer zien staan langs de Zegveldse
Uitweg. In de eerste container zijn 8.000 dozen gegaan en in de tweede 5.000 dozen,
schoolmeubilair en hulpgoederen.
Pastoor Momoh en zijn team in Sierra Leone zien uit naar de komst van deze mooie spullen.
De reactie via Whatsapp van Momoh bij het zien de foto’s van het Verwerkingscentrum:
“You guys are just too special. With all the COVID situation and difficulties facing the world,
you keep sharing your life and all you have for others. I am so blessed and challenged by
such love. God bless you so much”.
(vertaling: “Jullie zijn gewoon te speciaal. Met de COVID-situatie en moeilijkheden waarmee
de wereld wordt geconfronteerd, blijven jullie je leven en alles wat je hebt met anderen delen.
Ik ben zo gezegend en uitgedaagd door zoveel liefde. God zegene jullie heel veel.”)

Bij alle inleverpunten in Nederland en België zijn dit actiejaar weer bijna 45.000
schoenendozen ingeleverd!
De komende maanden zullen andere transporten gereed gemaakt worden in de Betuwe,
Duffel (België) en Ermelo om kinderen in Moldavië, Togo, Bulgarije en Bosnië blij te maken
met een “cadeau van onschatbare waarde”.
Al deze kinderen krijgen niet alleen een mooi gevulde schoenendoos maar ook het boekje 25
verhalen over Jezus in hun eigen taal!
Met een hartelijke groet,
Jacqueline Vos-Niesing
Er is een bedrag binnen gehaald voor GAIN tw 890 euro Het was leuk om zoveel
medewerking en support (praktische en financiële) te krijgen binnen de kerk voor dit mooie

doel. En we ontvingen persoonlijk bedankje van Jacqueline Vos - Niesing Hartelijk dank voor
de mooie samenwerking in het afgelopen jaar.
Hieronder vindt u ook een bericht van New Life West, het jaarproject van 2020
Hartelijke groet,
De Z&E commissie

Tienerdienst!
Al een geruime tijd is er een keer in de twee weken een tienerdienst voor onze tieners in de
gemeente.
Het is heel mooi om te zien dat tieners op deze wijze in contact blijven met de bijbel, het
gebed en hoe we maatschappelijke onderwerpen vanuit bijbels perspectief kunnen
bespreken.
De leiding van de tienerdienst en de leiding van de kindernevendienst hebben een paar keer
gesproken over de oudste kinderen in de kindernevendienst. Omdat dit een klein groepje is
en de tienerdienstgroep best een aardig grote groep is (als iedereen er is) hebben we het
volgende voorstel bij de kerkenraad neergelegd.
De oudste kinderen, groep 8 gaat meedraaien bij de tienerdienst vanaf januari 2022
De groep van de tienerdienst splitsen we op in twee groepen.
Een groep met jonge tieners, denk aan groep 8 en brugklassers.
Een groep met tieners, 15, 16, 17 jaar.
Hierdoor komen broertje/zusje bij de tienerdienst in aparte groepen. Wij denken dat dit
positief uitwerkt op de oudere tieners en hopen hiermee dat ze naar de tienerdienst blijven
komen.
Concreet houdt dit in dat Laurens, Boaz en Mark vanaf januari ‘22 mee gaan draaien bij de
tienerdienst.
Van de kindernevendienst leiding gaan Jolanda en Stieneke mee naar de tienerdienst.
En niet te vergeten, voor het afscheid van de jongens / groep 8 gaan we ruimte maken
tijdens een (gezins) dienst.
Wanneer dat is laten we natuurlijk op tijd aan jullie weten.
Zijn er vragen, spreek gerust een van ons aan.
Een vriendelijke groet,
Sjaak Okker
Jolanda Takke
Stieneke van Schaik
Henri van Schaik

By your side
Tijdens de BEAM kerkdienst van 24 oktober ging het over de vraag of je God ook kunt
ervaren door popmuziek. De liederen tijdens de dienst bestonden daarom uit nummers die
we allemaal weleens op de radio gehoord hebben, maar waarin je ook Gods stem kunt
verstaan. Het is echt een aanrader om deze dienst nog eens terug te kijken. Zelf heb ik ook
een voorbeeld van zo’n nummer waarin ik God hoor spreken, iedere keer als ik het hoor,

vaak ’s ochtends op weg naar mijn werk op de radio. Dit wil ik graag met jullie delen en ik
heb de Nederlandse vertaling van het lied hieronder gezet:

Wanneer je ’s ochtends wakker wordt
en je wordt overschaduwt door het duister van de nacht
Wanneer je ’s ochtends wakker wordt, mijn liefste,
zal Ik bij je zijn.
Wanneer je je alleen voelt
en je verliest het ritme, geef het gevecht niet op
Wanneer je ’s ochtends wakker wordt, mijn liefste,
zal Ik bij je zijn.
Ik zal er zijn, aan je zijde
Ik geef alles wat je nodig hebt
Ik zal er zijn, aan je zijde
Als het licht nu door moet breken:
Ik zal er zijn!
Dit nummer geeft mij iedere keer weer kracht, en niet alleen door de muziekstijl. Vooral
omdat de tekst zo waar is: wat er ook gaat komen op de dag die voor ons ligt, God maakt
zijn naam (Ik zal er zijn) altijd waar.
Groetjes, Karolien.
(P.S. Weet jij uit welk (Engelstalig) nummer deze tekst afkomstig is? Het antwoord staat op
de laatste pagina van deze Rondom de Kerk)

Kerstproject van de kindernevendienst
Thuis in het buitenland
De verhalen over het leven van Ruth staan centraal in het kerstproject. De verhalen staan in
het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling.
Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst van de Redder die hoop voor de
toekomst brengt voor alle volken.
Noömi is met haar man en zoons gevlucht naar Moab,
maar nu het donker is geworden in haar leven verlangt
Noömi terug naar haar vaderland. Ruth, haar
schoondochter kiest ervoor haar te blijven steunen en
gaat met haar mee om vreemdeling te worden in
Betlehem.
Door Boaz mag zij zich welkom voelen. Door
hem kunnen Noömi en Ruth thuiskomen in Betlehem.
Boaz laat ons zien hoe wij instrumenten van God kunnen
zijn, door Gods liefde ook aan de vreemdeling uit te delen

God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz
en Ruth. Samen krijgen ze een zoon, die ze Obed
noemen. Gods licht breekt door in het leven van Noömi,
Ruth en Boaz. Obed, wat knecht betekent, wijst vooruit
naar Gods Zoon. Obed is de grootvader van David. Uit
Davids familie zal in Betlehem de Messias geboren
worden. Jezus zal de Knecht van de Heer zijn en redding
brengen aan een wereld die verloren leek te zijn. Thuis in Betlehem ontstaat hoop voor de
toekomst.
Laten we in deze adventsperiode samen met andere ervaren hoe het is om afhankelijk te
willen zijn van Gods zegen en als zegen voor anderen te zijn. Ruth is gevlucht, wordt gezien
door Boaz en mag ervaren dat ze door God geliefd is. Net zoals Boaz mogen wij ook in onze
tijd een instrument zijn door onze hand uit te steken naar de vreemdeling in ons land. We
delen uit, zodat we samen thuis mogen komen in Betlehem, vertrouwend op Gods belofte
dat Hij de Redder zal zenden

Berichtjes

Vrouwenochtenden Zevenhoven
Vanaf september zijn we begonnen met de vrouwenochtenden
Ontmoet & Ontvang in de Dorpskerk in Zevenhoven. We hebben al
verschillende mooie en inspirerende ochtenden gehad. Door
onderwerpen zoals bijvoorbeeld, Jezus het fundament, Jezus ziet je en
God als Vader werden we opgebouwd in ons geloof in Jezus Christus.
Vooral door met elkaar te delen hoe we hier in ons dagelijks leven mee
omgaan was erg leerzaam.
Daarom willen we in het komende jaar hiermee doorgaan. Om nog meer vrouwen
gelegenheid te geven om te komen hebben we voor het komende jaar ook twee avonden in
gepland. Wil je ook opgebouwd worden in je geloof, vind je het leuk om met en van elkaar te
leren, je ben van harte welkom.
Donderdagavond 20 januari, Donderdagochtend 3 en 17 februari, Donderdagavond 3
maart, Donderdagochtend 17 en 31 maart.
De ochtenden zijn van 10.00-12.00 uur en de avonden van 20.00-22.00 uur.
Je kunt je per keer aanmelden via de site van PG Zevenhoven.
Een hartelijke groet,
Adrie, Els, Lianne, Marjon, Pauline, Ria en Karin

Elly & Rikkert
--------------------------------------- ------- --Antwoord quizvraag Karolien: By your side – Tom Grennan & Calvin Harris.

