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Kerktelefoon via internet
Iedereen kan via internet de kerkdiensten, vespers, rouw- en trouwdiensten
(als de betrokkenen ermee akkoord gaan) in onze gemeente beluisteren:
www.kerkdienstgemist.nl > in de balk “Hemmen” typen”, zoek aanklikken
daarna rechtstreekse uitzending of opname van diensten die al gehouden
zijn en nog steeds beluisterd kunnen worden aanklikken.
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VANUIT DE KERKENRAAD
Hierbij het laatste kerkblad van het jaar 2021. Gisteren was de laatste
kerkdienst van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag. We herdachten in
een mooie en emotionele viering de gemeenteleden die het afgelopen jaar
e
zijn overleden. Aankomende zondag is het 1 Advent en leven we toe naar
Kerstmis.
Afgelopen week kreeg de kerkenraad het verdrietige bericht dat op 16
november 2021 op 95-jarige is overleden mevrouw Wil Beekman en op 17
november 2021 op 84-jarige leeftijd de heer Jan Folkerts. Deze week vindt
hun begrafenis in besloten kring plaats. We zijn in gedachten en gebed bij
deze twee families en wensen hen veel sterkte en bovenal Gods kracht toe.
We zijn verheugd om u te kunnen meedelen dat ds. Nico Sjoer van de
Bevrijdingskerk – PKN - Protestantse gemeente te Wageningen ons de
aankomende periode gaat begeleiden in het beroepingswerk. In dit
kerkblad leest u meer over de status van het beroepingswerk.
Verderop in dit kerkblad leest u de invulling van de diensten van de
aankomende periode. Helaas is het niet gelukt om voor elke dienst een
voorganger te vinden.
Het thema van de adventskalender 2021 van de PKN is “In een ander
licht”. Daarin wordt in het voorwoord het volgende geschreven: Welk “ander
licht” werpt de geboorte van Jezus op ons leven en op onze wereld? Licht
als alles duister is. Licht dat Zon van de gerechtigheid genoemd wordt.
Licht als een lamp voor onze voeten en als licht op ons pad. In dat licht
wordt Gods toekomst helder en mogen we dankbaar en vol vertrouwen
vieren dat wij van die toekomst deel mogen uitmaken. Zo leven we toe naar
Kerst.
Lied 433:1
Komt tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
Licht dat in de nacht begint,
Kind van God, Maria’s kind.
We wensen u een goede adventstijd toe en alvast gezegende kerstdagen!
Namens de kerkenraad Hemmen, Evelien Nijenhuis (scriba)

Het beroepingswerk 1. November 2021
In het kerkblad kunt u vanaf nu maandelijks lezen welke stappen we
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maken als kerkenraad. Zo blijft u op de hoogte van de voortgang
van dit proces.
Op 15 november 2021 hebben we kennis gemaakt met onze
consulent ds. Nico Sjoer, predikant van de Bevrijdingskerk – PKN
gemeente te Wageningen. Hij zal ons begeleiden in het gehele
beroepingsproces, vanaf heden tot het moment dat er een eigen
predikant zijn/haar intrede doet.
Er zijn twee aspecten die als de eerste de aandacht vragen,
namelijk:
1. Wat is onze financiële draagkracht als gemeente. Daarvoor
is een volledige jaarrekening nodig, een meerjarenbegroting
en een solvabiliteitsverklaring. Daar wordt nu hard aan
gewerkt door de kerkrentmeesters en Evelien, die de
administratie verzorgd.
2. Onze identiteit: wie zijn we en waar gaan we naar toe. Welke
woorden geven we daaraan en hoe zetten we dit op papier.
Daarnaast moeten we duidelijk weten waar onze
aandachtspunten komen te liggen in de komende jaren. We
gebruiken het beleidsplan als richtingaanwijzer en gaan een
avond hierover in gesprek onder leiding van ds. Sjoer. Niet
alleen de kerkenraad zal zich hierover buigen, ook een
aantal anderen zijn hiervoor uitgenodigd: de nieuwe
kerkenraadsleden die in januari worden bevestigd, een
vertegenwoordiger van de kindernevendienst, iemand die in
het vorige beroepingswerk een rol heeft gespeeld en de
twee personen die een oriënterend gesprek met de twee
kerken in Zetten hebben gehad over mogelijke
samenwerking. Deze avond staat gepland op 14 december
2021.
3. Als dit is afgerond wordt er een gemeenteavond belegd,
zodat een ieder van u kan meepraten.
Wordt vervolgd.
Namens de kerkenraad Hemmen,
Margo Dekker.
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Pastorale bezoekgroep:
Op zondag 16 januari 2022 nemen we afscheid van onze
pastoraalbezoeksters mevrouw Nel Gussekloo en mevrouw Evelien
Breunisse. Wij begrijpen hun reden heel goed waarom zij willen
gaan stoppen met het bezoekwerk voor onze gemeente. Wij willen
hen dan ook heel hartelijk bedanken voor hun trouwe inzet.
Na het vertrek van deze twee pastoraalbezoeksters bestaat de
bezoekgroep van onze kerk nog uit een drietal
pastoraalbezoeksters. Te weten: mevrouw Nellie Atema , mevrouw
Anneke Arends en mevrouw Tonny Hallers. Het is niet mogelijk om
het bezoekwerk door drie personen verder voort te laten zetten.
Hierbij dan ook een oproep: Wie wil de pastorale bezoekgroep
komen versterken?
Op maandagavond 10 januari 2022 staat een vergadering gepland
om samen met de bezoeksters en onze ouderlingen te gaan
bespreken hoe het bezoekwerk van onze gemeente voort te zetten.
Het zou heel fijn zijn als er voor die tijd versterking zou komen.
Namens de kerkenraad,
Evelien Nijenhuis (scriba)

Afscheid scriba:
Zoals inmiddels bij u bekend neem ik in januari 2022 na acht jaar
afscheid als ouderling-scriba van de Hervormde Gemeente
Hemmen. Ik kijk terug op heel fijne en leerzame jaren waarin ik
samen met de andere kerkenraadsleden een prettige
samenwerking heb mogen ervaren. Ik wil hen allen hiervoor dan
ook hartelijk bedanken. De afgelopen acht jaar zijn omgevlogen. In
deze periode heb ik mooie en veel dankbare momenten
meegemaakt, maar ook heel moeilijke en verdrietige momenten. Ik
ben dankbaar dat ik mijn tijd en energie aan de gemeente heb
kunnen geven, maar voor nu is het ook goed. Het is fijn om te
weten dat mijn taken door twee trouwe gemeenteleden worden
overgenomen. In de dienst van januari 2022 wordt Linda Veenbrink
bevestigd als ouderling en Ria Deijs als ouderling-scriba. Linda gaat
zich richten op het pastoraat en zal ook in de diensten voorgaan als
ouderling. Ria gaat zich richten op het scribaat en neemt alle
administratieve taken van mij over. Ria gaat dus niet voor in de
diensten als ouderling en wordt ook ontheven van haar taken voor
het pastoraat.
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Ik blijf betrokken, want de ledenadministratie (LRP) en de financiële
administratie (FRIS) van de kerkrentmeesters blijf ik verzorgen. Nog
genoeg te doen!
Graag wil ik afsluiten met de woorden van lied 885. Dit lied geeft mij
kracht en wil ik graag met u delen.
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
Ik wil u allen heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen in de
afgelopen jaren. Het gaat u allen goed!
Hartelijke groet,
Evelien Nijenhuis
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BIJ DE DIENSTEN
Kerstavond, 24 december 2021:
Het is helaas niet gelukt om voor kerstavond een voorganger te
vinden. Wij zijn verheugd dat wij deze avond als gemeente mogen
aansluiten bij de gezamenlijke kerstavonddienst van De Rank en de
Vluchtheuvelgemeente in Zetten. De dienst vindt plaats in de
Vluchtheuvelkerk in Zetten. Gezien de maatregelen met betrekking
tot corona is op dit moment nog niet precies bekend hoe de
invulling van deze dienst gaat verlopen. We zullen u hierover in
december informeren via de verzendlijst en via onze website.
1e Kerstdag, 25 december 2021:
De dienst van 1e kerstdag staat net als voorgaande jaren in het
teken van de kinderen van onze gemeente. De kerkenraad zal
samen met de leiding van de kindernevendienst deze kerstdienst
voorbereiden.
Zondag 26 december 2021:
Aangezien we voor deze zondag geen voorganger hebben kunnen
vinden, is er deze zondag geen kerkdienst.
Oudejaarsdienst 31 december 2021:
Voor oudejaarsavond hebben we helaas geen voorganger kunnen
vinden. Bij navraag via de verzendlijst onder gemeenteleden of er
behoefte is voor een dienst op deze avond is er helaas weinig
respons gekomen. De kerkenraad heeft daarom besloten om geen
dienst voor te bereiden voor deze avond.
Zondag 16 januari 2022:
Zondag 16 januari 2022 staat in het teken van afscheid nemen en
(her)bevestiging. Matthijs Gussekloo en Evelien Nijenhuis nemen
afscheid van hun ambt als ouderling-kerkrentmeester en ouderlingscriba. Daarnaast nemen we tijdens deze dienst afscheid van onze
pastoraalbezoeksters mevrouw Nel Gussekloo en mevrouw Evelien
Breunisse.
Deze zondag staat ook in het teken van (her)bevestiging. Linda
Veenbrink wordt bevestigd als ouderling, Ria Deijs wordt bevestigd
als ouderling-scriba en Gerrit Arends wordt bevestigd als ouderling-
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kerkrentmeester. Daarnaast wordt Margo Dekker herbevestigd in
haar ambt als ouderling.
Voorganger tijdens deze dienst is ds. W. de Kam – Diepeveen uit
Echteld.
Zondag 30 januari 2022:
Op 7 oktober 2021 is bij Sander en Laura Dijkman een zoon en
broertje geboren. Zijn naam is Thomas. Sander en Laura hebben
de wens uitgesproken om Thomas net als zijn grote zus Anna te
laten dopen. In de dienst van zondag 30 januari 2022 wordt aan
Thomas de Heilige Doop bediend. Voorganger tijdens deze dienst
is ds. H. van Essen uit Zetten.
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KERKRENTMEESTERS
Rekeningnummer Rabobank: NL68 RABO 013 390 9174
Collectes Kerkrentmeesters september en oktober

5-9-2021
5-9-2021
19-9-2021
26-9-2021
3-10-2021
10-10-2021
17-10-2021
24-10-2021
31-10-2021

Kerk en Eredienst
Verwarming
Kerk en Eredienst
Kerk en Eredienst
Kerk en Eredienst
Kerk en Eredienst
Kerk en Eredienst
Kerk en Eredienst
Kerk en Eredienst

€ 28,85
€ 32,20
€ 95,72
€ 27,50
€ 95,75
€ 18,70
€ 36,16
€ 27,00
€ 32,75

DE VERKIEZING VAN OUDERLING-KERKRENTMEESTER IN DE
GEMEENTE
Omdat ouderling-kerkrentmeester Matthijs Gussekloo op 16
januari 2022 stopt met zijn werk als ouderling-kerkrentmeester,
hebben we gezocht naar een opvolger.
Gelukkig is het zoeken afgelopen zondag beloond door de
toezegging van Gerrit Arends uit Opheusden, hij wil Matthijs
opvolgen. We zijn heel blij met deze toezegging van Gerrit.
Graag stelt de kerkenraad Gerrit Arends dan ook voor als
ouderling-kerkrentmeester. Volgens de kerkorde mag u ook een
andere kandidaat voordragen, dit kan binnen een week na het
verschijnen van dit kerkblad. De kerkorde geeft ook aan dat
stemgerechtigden eventuele bezwaren tegen deze bevestiging kunt
inbrengen. Deze bezwaren moeten uiterlijk vijf dagen na het
verschijnen van dit kerkblad schriftelijk en ondertekend bij de
kerkenraad worden ingediend.
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Als er geen bezwaren worden ingebracht of de ingebrachte
bezwaren ongegrond zijn, vindt de bevestiging plaats in de
kerkdienst van 16 januari 2022.
Graag wil ik Matthijs nu al heel hartelijk bedanken voor zijn trouwe
inzet en voor de bijzonder prettige samenwerking!
Met een hartelijke groet,
Jan van den Brandhof
(Ouderling-kerkrentmeester)
Kerkbalans:
”Geef vandaag voor de kerk van morgen”
”Als u aan de kerk geeft, geeft u aan elkaar.
Om samen een gemeenschap te bouwen, om God en elkaar te
dienen.
Wat een vreugde! Actie Kerkbalans maakt het mogelijk.”
De actie Kerkbalans loopt van zaterdag 15 januari 2022 tot
zaterdag 29 januari 2022.
In deze week worden de brieven voor actie Kerkbalans door
gemeenteleden bij u bezorgd.
We hopen dat we net als voorgaande jaren mogen rekenen op uw
steun. Alvast heel hartelijk dank!
Het College van Kerkrentmeesters
Matthijs Gussekloo, Jan van Rinsum en Jan van den Brandhof
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DIACONIE
Rekening diaconie: NL47 RABO 013 398 66 67
Opbrengsten collectes november:
Datum
31-10-21
03-11-21
07-11-21
14-11-21

Doel
Wycliff
Dankdag Indonesië
Najaarszending Guatemala
Mercy Ships Holland

Opbrengst
€ 30,00
€ 30,90
€ 21,20
€ 37,00

Bestemming december en januari 2021/ 2022:
Datum
12-12-2021
19-12-2021
25-12-2021
02-01-2022
09-01-2022
16-01-2022
23-01-2022
30-01-2022
06-02-2022
13-02-2022

Doel
Nederland een stabiel
thuis voor kinderen
Haiti
Kinderen in de knel

Rekeningnummer

Plaatselijk werk
Liliane Fonds
Hoop voor Albanië
Voedselbank NijmegenOverbetuwe
Wereld Lepradag
Haïti
Kerk in actie Noodhulp
Nepal

NL 47 RABO 013 39 86 667
NL 08 RABO 0303 08 0000
NL 52 RABO 0353 0707 77

NL 89 ABNA 0457 457 457
NL 95 INGB 0001 5210 16
NL 72 RABO 070 7070 171

NL 61 RABO 0104 083 255
NL 49INGB 0000 889 889
NL 95 INGB 0001 5210 16
NL 89 ABNA 0457 457 457

Net als in voorgaande jaren wordt er door de diaconie van de
Gereformeerde kerk “De Rank” een inzamelingsactie gehouden in
samenwerking met andere kerken uit Nijmegen. Bij de ingang van
“De Rank” zal in de periode van 27 november tot en met 12
december een winkelwagen worden geplaatst onder het
voorportaal, hierin kunnen (lang houdbare) levensmiddelen worden
geplaatst. De winkelwagen zal iedere avond worden leeggehaald.
Ook wij mogen hierin onze bijdrage leveren.
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Zondag 12 december, een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze
maakten in hun jonge leven al te veel mee. In De Glind, een klein
dorp op de Veluwe, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en
kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In
jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een
stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp
staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.
Zondag 19 december, hulp aan Haïti.
Ontwikkelingswerker Rob Hulshuizen en arts Anne-Marie Wessels
hebben in Passe Catabois op Haïti een klein ziekenhuis gebouwd.
Zij hebben hier hulp van een team van ongeveer 10 Haïtianen, het
ziekenhuis telt 40 bedden.
De stichting, de initiatiefnemers zijn afkomstig uit Driel, wil de
gezondheidszorg bevorderen en verleent materiële en immateriële
hulp aan de bevolking in het noordwesten van Haïti.
Zaterdag 25 december, Kerstcollecte, Kom op voor kinderen in
de knel.
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen
kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder
om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie
komt voor hen open juist met Kerst verdienen deze kwetsbare
kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee aan deze
kerstcollecte !
Zondag 9 januari, Lilianefonds.
Helaas zorgt Covid-19 nog altijd voor alarmerende situaties in
landen waar het Lilianefonds actief is. Miljoenen mensen zijn er
besmet met het coronavirus. Honderdduizenden personen zijn
overleden. Ziekenhuizen kunnen de stroom patiënten niet meer aan
en er is een tekort aan medische hulpmiddelen. En in arme landen
is grootschalige vaccinatie nog ver weg.
Voor kinderen met een handicap en hun gezinnen is het leven nu
extra zwaar. Familieleden kunnen niet werken door lockdowns.
Revalidatiecentra zijn gesloten, uitgestelde zorg neemt toe en als er
al onderwijs is, is dat alleen op afstand. Hoe komen ze aan goede
en gezonde voeding en noodzakelijke medicatie, bijvoorbeeld voor
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epilepsie of malaria? Juist voor die gezinnen met een kind met een
handicap zetten de lokale partners zich in. Nu de crisis hun
reguliere werk nog steeds ernstig hindert, vinden ze andere
manieren om de kinderen en hun families te blijven ondersteunen.
Zoals met gezondheidszorg op afstand, digitaal onderwijs,
corornavoorlichting ( ook in braille of met gebarentaal) en het
leveren van medicatie en hygiënische producten. En in een later
stadium, het opzetten van distributienetwerken en hulp bij online
registratie voor vaccinatie voor gezinnen zonder internettoegang.
Zondag 16 januari, hoop voor Albanië.
Hoop voor Albanië ondersteunt de kerk in Albanië om zo de
geestelijke en materiële nood van dit land te helpen voorzien.
Tevens verleent de stichting hulp aan weeshuizen en ziekenhuizen.
Hoop voor Albanië verzendt voedsel, kleding, huisraad,
schoolmateriaal en christelijke literatuur- goederen die de diverse
kerken vervolgens zelf distribueren.
Zondag 30 januari, Wereld lepradag.
Lepra melaatsheid, het lijkt een oude ziekte uit Bijbelse tijden. Hier
in het westen kennen we de ziekte niet meer en worden we niet
meer geconfronteerd met de handicaps en verminkingen die het tot
gevolg kan hebben. Maar toch is deze ziekte nog actueel in veel
landen in Afrika en Azië: Elke twee minuten krijgt daar iemand de
diagnose: lepra. Dat zijn meer dan 200.000 nieuwe leprapatiënten
per jaar.
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Traditie getrouw wil ik afsluiten met een gedicht. Ditmaal van
Jacqueline Roelofs- van der Linden.

Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied
Eén kind
het begin van een toekomst

Ik wens u, een mooie adventstijd en gezegende Kerstdagen toe.
Vriendelijke groeten
Marieke Vink en Jacqueline Tap
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ALGEMEEN NIEUWS
Beste medegelovigen in Hemmen, Zetten en omstreken,
In een groot deel van de coronatijd is er wekelijks een ochtend- of
avondgebed in de kerk in Hemmen geweest voor de verschillende
kerken in Hemmen en Zetten. In september zijn we hier mee
gestopt. Op dinsdag 16 november hebben we de specifieke spullen
die hiervoor in de kerk waren neergezet opgeruimd. Daarbij hebben
we ook de gebedsbriefjes verzameld die door jullie in de
gebedsmuur waren verstopt. Deze hebben we ongeopend
meegenomen naar een andere plek en daar in eerbied in rook doen
opgaan, waarbij het volgende gebed is uitgesproken:
Heer ontferm u over ons,
In onze noden, in ons verdriet, in onze angsten, in onze pijn, in onze
twijfels, in onze onmacht,
In onze vragen, in onze verlangens, in ons geloof, in onze hoop, in
onze liefde.
Amen
We kijken terug op vele mooie ochtenden in de kerk in Hemmen en
danken ieder van u die daar mede aan heeft bijgedragen.
De voorgangers: Aafke Zaal, Hanja van Essen, Martin de Jong en
Thijs Tichelaar
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Diensten Vluchtheuvelkerk
5 dec
Meespeelviering / 2e advent
12 dec
3e advent
Ds. J. Diepersloot
19 dec
4e advent
Ds. J.M. Berghuis
24 dec
Gez. kerstavonddienst met de
Rank
25 dec
1e Kerstdag
Ds. D. Kruyt
26 dec
Geen dienst
Januari
Nog niet bekend
Diensten De Rank
5 dec
2e advent
12 dec
19 dec
24 dec
25 dec
26 dec
2 jan
9 jan
16 jan
23 jan
30 jan

3e advent
4e advent
Kerstavond / 21.00 uur
in Vluchtheuvelkerk
1e Kerstdag

Ds. M. SoethoutUllersma
Ds. M. Maan
Ds. J.J. Blok
Ds. H. van Essen
Ds. H. van Essen
Ds. M. v.d. Velden
Ds. W. de KamDiepeveen
Ds. J.J. Blok
Ds. H. van Essen
Ds. M. v.d. Velden
Ds. K. Fledderus
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LEESROOSTER
December 2021
woensdag
donderda
g
vrijdag
zaterdag

1 dec.

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderda
g
vrijdag

5 dec.
6 dec.
7 dec.
8 dec.

zaterdag

11 dec.

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderda
g
vrijdag
zaterdag

12 dec.
13 dec.
14 dec.
15 dec.

zondag

19 dec.

maandag
dinsdag
woensdag
donderda
g

20 dec.
21 dec.
22 dec.

vrijdag

24 dec.

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag

25 dec.
26 dec.
27 dec.
28 dec.
29 dec.

2 dec.
3 dec.
4 dec.

9 dec.
10 dec.

16 dec.
17 dec.
18 dec.

23 dec.

Maleachi 1:1-9
Maleachi 1:10–2:9

Gekwetste liefde
Schijn en werkelijkheid

Maleachi 2:10-16
Maleachi 2:17-3:5
2e Advent
Maleachi 3:6-12
Maleachi 3:13-18
Maleachi 3:19-24
Psalm 28
Sefanja 3:1-13

Kinderen van één vader
Boodschapper komst
Neem de proef op de som

Sefanja 3:14-20
Psalm 72
3e Advent
Jesaja 5:1-7
Jesaja 5:8-19
Jesaja 5:20-30
Jesaja 6:1-12
Jesaja 7:1-9
Jesaja 7:10-17
Jesaja 7:18-25
4e Advent
Lucas 1:57-66
Lucas 1:67-80
Jesaja 8:1-10
Jesaja 8:11-23
Jesaja 9:1-6
Kerstnacht
Lucas 2:1-20
Kerstochtend
Johannes 1:1-18
Psalm 98
Romeinen 15:14-21
Romeinen 15:22-33
Romeinen 16:1-16

Onderscheidingsvermogen
Ooit komt Elia ...
Smeekbede
Recht
Bemoediging
De beste wensen voor de
koning
Zorgzame vriend
Afloop
Angstbeeld
Roeping
In het nauw
Ongevraagd teken
Kaalslag en overvloed
Johannes is zijn naam
Eerste woorden van
Zacharias na 9 maanden
Billboard
Maak het verschil
Licht in de duisternis
Bijzonder gewoon
Mens geworden
Juichstemming
Nieuwe wegen
Verantwoording
Hartelijke groeten
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30 dec.
31 dec.

Romeinen 16:17-27
Psalm 121

Eervolle vermeldingen
Bergen …

Januari 2022
za 1 jan

Lucas 2:21-32

zo 2 jan
ma 3 jan
di 4 jan
wo 5 jan
do 6 jan
vr 7 jan
za 8 jan
zo 9 jan
ma 10 jan
di 11 jan
wo 12 jan
do 13 jan
vr 14 jan
za 15 jan
zo 16 jan
ma 17 jan
di 18 jan
wo 19 jan
do 20 jan
vr 21 jan
za 22 jan

Lucas 2:33-40
Lucas 2:41-52
Jesaja 41:1-7
Jesaja 41:8-13
Jesaja 41:14-20
Jesaja 41:21-29
Jesaja 42:1-13
Johannes 1:19-28
Johannes 1:29-42
Johannes 1:43-51
Psalm 46
Lucas 3:1-9
Lucas 3:10-22
Lucas 3:23-38
Johannes 2:1-12
Johannes 2:13-25
Psalm 66
Jesaja 42:14-25
Jesaja 43:1-7
Jesaja 43:8-13
Jesaja 43:14-21

Teken van vrede - voor wie het
ziet
Profetes in actie
Thuis
De eerste en de laatste
Niet alleen
Bij God is niets onmogelijk
Wind en leegte
De uitverkoren dienaar
Wie is Johannes?
Het gevolg van een getuigenis
Uit Nazaret?
Als God voor je is...
Een roepende in de woestijn
Aankondiging van de vuurdoop
De zoon van God
Het eerste teken
Hartstocht
Getuigenislied
Doof en blind
Het tij keert
Hij alleen kent de toekomst
Kijk niet om, maar vooruit

zo 23 jan
ma 24 jan
di 25 jan
wo 26 jan
do 27 jan
vr 28 jan
za 29 jan
zo 30 jan
ma 31 jan

Jesaja 43:22-28
Jesaja 44:1-8
Jesaja 44:9-17
Jesaja 44:18-23
Jesaja 44:24-45:7
Jesaja 45:8-13
Lucas 4:1-13
Lucas 4:14-30
Lucas 4:31-44

Genade
Wie is als Hij?
Menselijke ambacht
Het werk van je handen
Goddelijke ambacht
Het werk van zijn handen
Het Woord beschermt
Het Woord irriteert
Het Woord geneest
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KERKDIENSTEN
De diensten beginnen op zondagmorgen om 10 uur.
Kinderoppas in het Zendingslokaal.
Kindernevendienst + Basiscatechese in dorpshuis “de Oude School”.
(i.v.m. corona nu in de kerk in Hien)
Zondag 5 december
Ds. A.L. Rijken, Veenendaal
Organist:
Henk Thijsen
Koster:
Jan van Rinsum
Ambtsdrager:
Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:

Wereld Aidsdag,
Rwanda

Coll. Kerkrentm.
Uitgangscoll:
Bloemen:
Kindern.dienst

Kerk en Eredienst
Energiekosten
Jacqueline Tap
Evelien Breunisse

Zondag 12 december
Ds. Stelwagen, Leersum
Organist:
Henk Heins
Koster:
Arie Hoogerbrugge
Ambtsdrager:
Margo Dekker
Coll. Diaconie:

Nederland een
stabiel thuis voor
kinderen

Coll. Kerkrentm.
Bloemen:
Kindernevendienst

Kerk en Eredienst
Mw. de Boer
Daniëlle van Dijk

e

Zondag 19 december
Ds. J. B. Kamp, Arnhem
Organist:
Anja Postuma
Koster:
Jan Hendriks
Ambtsdrager:
Marieke Vink
Coll. Diaconie:
Haïti
Coll. Kerkrentm. Kerk en Eredienst
Bloemen:
Klarinda Bruijn
Kindern.dienst
Jolanda Polman

Zaterdag 25 december, 1 kerstdag
Leiding KND samen met kerkenraad
Organist:
Dhr. Kiestra
Koster:
Henk Mathijssen
Ambtsdrager:
Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:
Kinderen in de knel
Coll. Kerkrentm.
Kerk en Eredienst
Bloemen:
Mw. Jacobs
Kindernevendienst Allen

Zondag 2 januari
Dhr. A. van Laar, Oosterbeek
Organist:
Henk Thijsen
Koster:
Jan Hendriks
Ambtsdrager:
Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:
Plaatselijk werk
Col. Kerkrentm. Kerk en Eredienst
Uitgangscollecte Verwarmingskosten
Bloemen:
Mw. Matthijsen

Zondag 9 januari
Ds. De Zwart, Arnhem
Organist:
Anja Postuma
Koster:
Jan van Rinsum
Ambtsdrager:
Evelien Nijenhuis
Coll. Diaconie:
Liliane Fonds
Col. Kerkrentm.
Kerk en Eredienst
Bloemen:
Mw. Gussekloo
Kindernevendienst Miranda Gerritsen
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Zondag 16 januari, afscheids- en
(her)bevestigingsdienst
ambtsdragers
Ds. W. de Kam, Maurik
Organist:
Gerrit Willighagen
Koster:
Arie Hoogerbrugge
Ambtsdrager:
Margo Dekker

Zondag 23 januari
Ds. C. Flobbe, Naarden
Organist:
Henk Heins
Koster:
Henk Mathijssen
Ambtsdrager:
Marieke Vink

Coll. Diaconie:

Hoop voor Albanië

Coll. Diaconie:

Col. Kerkrentm.
Bloemen

Kerk en Eredienst
Fam. Swanenveld

Col. Kerkrentm.
Bloemen
Kindernevendienst

Zondag 30 januari
Doopdienst
Ds. H. van Essen, Zetten
Organist:
Piet Nijenhuis
Koster:
Jan van Rinsum
Ambtsdrager:
Margo Dekker
Coll. Diaconie:
Wereld Lepradag
Col. Kerkrentm. Kerk en Eredienst
Bloemen
Mw. v.d. Mark

Voedselbank
Nijmegen-Overbetuwe

Kerk en Eredienst
Mw. van Wely
Jessica van
Willigenburg

Zondag 6 februari
Ds. I. Lodewijk, Arnhem
Organist:
Gerrit Willighagen
Koster:
Jan Hendriks
Ambtsdrager:
Linda Veenbrink
Coll. Diaconie:
Haïti
Coll. Kerkrentm.
Kerk en Eredienst
Onderhoud installaties
Uitgangscollecte
Bloemen:
Jolanda Polman
Kindernevendienst Evelien Breunisse

