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De diensten
Vandaag
09.30 dhr. Hans Bouma uit Kampen
18.30 ds. Annette Driebergen
Collecte voor KIA- werelddiaconaat
(zie pagina 3)
Volgende week 11 februari
09.30 ds. J. Schellevis uit Appelscha
18.30 ds. J. Dekker uit Ameide
Collecte voor de kerk

Kerkbloemen

De bloemen zijn deze week gebracht
naar mevr. B. Oosterbeek–Duijm, met
de hartelijke felicitaties voor haar
verjaardag en ter bemoediging.

APPLAUS VOOR DE SCHEPPER
Verhaaldienst
Heel wat avonden, woensdagavonden,
werkten Jozua, Saul en Daniël aan een
hymne, een lofzang voor de Schepper van
deze aarde, de Schepper van alles wat
leeft. Wat bezielde hen – en welke rol
speelde hierbij de zogenaamde
Atonhymne, de Zonnehymne van de
Egyptische koning Echnaton?

Organist
Peter Veen

Ouderling van dienst
Annemiek Bos

Collecteopbrengst 28-1
Kerk: € 455,49

Kinderwoorddienst
Marijke Buizert en Hans Bassa

Bij monde van Hans Bouma vertelt Daniël
het verhaal achter Psalm 104: Applaus voor
de Schepper. Een even verhelderend als
verrassend verhaal waaraan pianist
Rudolph de Jong muzikaal deelneemt.

Kinderoppas

Bij de dienst van zondagavond

Kerkauto

We staan met elkaar stil bij een thema dat
vaak vragen oproept: gezondheid, ziekte
en genezing. In de Bijbel komen meer dan
eens verhalen voor waarin mensen worden
bevrijd van hun ziekte. We lezen er in deze
avonddienst twee: uit Handelingen 9, 3242 en Johannes 5, 1-13. Wat doen die
verhalen met ons, zeker in tijden van
ziekte? Welke vragen komen bij ons op?
Het thema is altijd spannend om over na te
denken. Daar nemen we in deze dienst alle
tijd voor. Van harte uitgenodigd!
Annette Driebergen

Heleen en Luca van Toor

Keukendienst
Ochtend: Nelly Attema en
Marjan Verburg
Avond: Jeanet Severing en
Leonie van Wijk

4-2 fam. vd Garde-Snetselaar
11-2 fam. Romeijn-Vink

Jarig in februari

18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef
22-2 mw. A. Nieuwenhuizen-Slob

Van de pastor
Koffie in de pastorie op woensdag 7 februari

Wijkontmoetingsavonden
De eerste ontmoetingsmomenten zijn voorbij. Nog meedoen?
Maandag 5 februari, 20.00 uur: wijk 2
Plaats: Piet en Gerry Bronkhorst, Laantje 6, Noordeloos
Opgeven: palodder@hetnet.nl of 582149
Maandag 5 februari, 20.00 uur: wijk 5
Plaats: Sjaak en Jacky Bak, Minkeloos 61, Hoogblokland
Opgeven: sjaakenjacky@gmail.com of 581794
Woensdag 7 februari, 20.00 uur: wijk 3
Plaats: Gonda en Arie Romeijn, M. Trappenburgstraat 48, Noordeloos
Opgeven: c.v.tussenbroek@gmail.com of 563644
Woensdag 7 februari, 20.00 uur: wijk 4
Plaats: Aria en Teus Bor, Noordzijde 29, Noordeloos
Opgeven: davdgarde@gmail.com of 582117
Wie niet in de gelegenheid is om te gaan naar de avond in eigen wijk, is natuurlijk welkom in een andere wijk!

Huispaaskaars
Vanaf zondag 21 tot 4 februari kan de huispaaskaars weer besteld
worden.
Het bestelformulier ligt op de statafel in de hal.
Voor de kerk wordt paaskaars A besteld.
A. Kelk met duif en tak, enigszins stilistisch, toch vernieuwend.
B. Het klassieke Vissen en Broden thema in een modern jasje
C. Het Chi-Roh kruis. Het is een afkorting van de Griekse naam
ΧΡΙΣΤΟΣ (Christus), waarbij de eerste twee letters, Χ en Ρ, tot een
monogram gevormd zijn.
De kosters

Collecte werelddiaconaat
Collecte Werelddiaconaat 4 februari 2018

Visserijslaven in Ghana naar huis
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden
vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het
Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen
van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze
intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Kerkauto
Elke zondagmorgen stappen enkele kerkbezoekers in
bij 'de kerkauto', die wordt gereden door een trouwe groep
vrijwilligers. De diaconie is op zoek naar iemand die het
rooster zou willen maken voor deze rijders. Het geeft maar
1x per half jaar werk, maar het zou goed zijn als het door
een vaste persoon wordt gedaan. Lijkt het je wat, meld je
dan bij je diaken. Alvast hartelijk bedankt!

Aangepaste kerkdienst

Bedankt!

Aangepaste Kerkdienst, georganiseerd door de
Commissie Aangepaste Kerkdiensten van Sien (voorheen
Philadelphia). Deze dienst zal uitgaan van de Hervormde
Gemeente te Gorinchem.

Graag wil ik Sijgje van Gils en Alice Simons bedanken voor
het jarenlang bezorgen van de Elisabethbode. Fijn dat
jullie dat zo lang gedaan hebben!

Datum:
25 februari 2018
Aanvangstijd: 15.00 uur
Plaats:
Hervormde Exoduskerk, Mollenburgseweg
15 te Gorinchem
Voorganger: ds. E.K. Foppen
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te
drinken.
Voor verdere informatie kunt U bellen naar Corry den
Otter (0183-352517)

Het is altijd weer leuk als je een spontane aanmelding
krijgt: Marjan Verburg wil graag de Elisabethbode
ontvangen en ook helpen bij de bezorging hiervan. Mooi!
We hebben dan weer genoeg vrijwilligers.
Als er onder u nog meer mensen zijn die graag dit blad
willen ontvangen dan kunt u dat aan mij doorgeven. Voor
17 euro per jaar krijgt u dan 2x per maand dit blad bij u
thuis bezorgd.

Groet!
Ans van Vuren (582079)

Van de kerkenraad
HERINNERING: Voordrachtsformulieren nieuwe ambtsdragers 2018
In juni 2018 zullen de volgende 7 ambtsdragers aftreden:
- Henk van Achterberg (voorzitter)
- Sjaak Bak en Conny van Tussenbroek (wijkouderling)
- Jolanda den Toom-van der Meulen (jeugdouderling)
- Arie Aanen, Margriet IJzerman-Korevaar en Martin de Jongh (diaken).
De kerkenraad nodigt alle leden van 16 jaar en ouder, alsook gastleden en vrienden van onze gemeente, uit om namen
van gemeenteleden voor te dragen voor de vrijkomende ambten. Hierbij gelden de volgende regels:
Er kunnen alleen belijdende en doopleden worden voorgedragen. Doopleden leggen, als zij het ambt aanvaarden,
Belijdenis van het Geloof af voordat ze in het ambt worden bevestigd.
Na een ambtsperiode wordt een persoon binnen twee jaar niet weer als ambtsdrager benoemd.
De partner van een vertrekkende ambtsdrager kan niet direct aansluitend worden benoemd.
Ten opzichte van voorgaande jaren zijn enkele wijzigingen aangebracht in de procedure, met als doel het iets makkelijker
te maken voor u. Het voordrachtsformulier is als het goed is bij u thuis bezorgd, verstuurd als bijlage bij de gemeentebrief
en er zijn ook formulieren beschikbaar in de kerk of op te vragen bij de scriba. Het formulier kunt u inleveren in de melkbus
in de kerk of u kunt de namen voor de ambten nu ook per mail versturen aan de scriba. Het is mogelijk om meerdere
namen voor te dragen per ambt. Uiterste inleverdatum is zondag 4 februari 2018.
Het draagvlak voor ambtsdragers is belangrijk. De kerkenraad waardeert het dan ook zeer als veel mensen uit de gemeente
meedenken over wie de vrijkomende ambten goed kunnen invullen. Gaat u er even voor zitten, vul liefst vandaag nog de
namen in die u geschikt acht voor de vier verschillende ambten en mail het aan de scriba of deponeer het in de melkbus.
Hartelijk dank voor uw meedenken!
Caroline Vreugdenhil, scriba
scriba@ontmoetingskerk.nl

Terugblik Bouwplaatsavond door Jaap Boersma van Tear
De 40-dagentijd staat voor de deur. Een tijd waarin mensen zich voorbereiden op het feest van Pasen en daarbij vaak
versoberen. Een tijd waarin diaconale taken van ons als Christenen nog meer op de voorgrond komen.
Als voorbereiding op deze periode vertelde Jaap Boersma afgelopen woensdag over zijn werk bij Tear, een organisatie die
mensen helpt zelf op te staan uit armoede en onrecht. Tegenwoordig organiseren Jaap Boersma en zijn vrouw één keer
in de week eeTze, eetcafé/de grootste woonkamer van IJsselmuiden, bij hen aan huis, waar elke week zo'n 40 mensen uit
de omgeving samen (gratis) eten. Mensen uit alle lagen van de bevolking ontmoeten elkaar zo. Daar komen contacten uit
voort en situaties waarin mensen elkaar helpen. Jaap heeft hier enorm inspirerend over verteld. We spraken met de
aanwezigen over hoe wij zelf onze diaconale taken kunnen vervullen. Het was een inspirerende avond.
De diaconie schonk aan alle aanwezigen een 40-dagentijd-kalender van Tear, waarin bijbelteksten, tips en weetjes te lezen
zijn om te overwegen gedurende de 40-dagentijd. Er waren nog enkele kalenders over, die in de diaconiekast in de hal zijn
geplaatst.
Was u niet aanwezig, maar bent u wel geïnteresseerd in zo'n kalender? Dan mag u deze gerust uit de kast meenemen. Zelf
bestellen kan ook op de website van Tear.

