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Meditatief -Hij zei: ‘Mozes, Mozes!’  
En die zei: ‘Hier ben ik!’ (Ex. 3: 3, 4) 
 

Bij je naam geroepen worden. De bijbel staat vol 
namen. Adam krijgt de opdracht om alle dieren 
een naam te geven. Daarmee wordt de wereld 
leefbaar gemaakt. Ook Mozes wordt bij zijn naam 
geroepen. Hij is aan het werk in de woestijn en 
ziet een vuur middenin de doornstruik. Als hij 
dichterbij komt is er niet zozeer iets te zìen, maar 
vooral iets te hòren. Een stem die Mozes bij name 
roept. En dan ook nog in de woestijn, in de leegte 
van het bestaan. En Mozes antwoordt: ‘Hier ben 
ik!’ 
Wij worden niet zo concreet door God geroepen 
als dit verhaal beschrijft. Ook niet voor je ambt 
als ouderling of diaken. En toch…toch kun je je 
geroepen voelen om een keuze te maken en een 
bepaalde taak op je te nemen. Je voelt je 
geroepen omdat er een beroep op je wordt 
gedaan, je voelt je geroepen omdat een bepaalde 
taak past bij je talenten. Je bent geroepen en 
wordt bij name genoemd. God zei: ‘Mozes, 
Mozes!’ En die zei: ‘Hier ben ik!’ 
ds. Luci Schermers 
 
Afscheid en bevestigen van ambtsdragers 
en openbare geloofsbelijdenis 
 
A.s. zondag is er een speciale dienst omdat er 
een wisseling is van ambtsdragers. De namen zijn 
al een paar keer genoemd bij de afkondigingen 
en in de SamenWijzer. Blij zijn we met wie zijn of 
haar ambtstaak heeft vervuld, blij zijn we met wie 
een taak op zich wil nemen.  
Voor Anke Poelstra bevestigd zal worden als 
wijkouderling, zal zij eerst in het openbaar 
belijdenis doen van haar geloof. Ook dat is iets 
om blij mee te zijn! In onze plaatselijke regeling 
(dat is een document hoe een en ander in onze 
kerk is georganiseerd; u kunt het vinden op de 
website) staat vermeld dat we van ambtsdragers 
vragen dat zij belijdend lid zijn van de gemeente. 
Eigenlijk is het al een vorm van belijdenis doen 
als je ouderling wilt zijn. Maar het is goed om dit 
ook in het openbaar uit te spreken. We wensen 
Anke en ons allemaal een mooie en feestelijke 
dienst toe! 
 
 

JONGENS EN MEISJES, leggen jullie pen en 
papier klaar? Kort voor de preek is er een kleine 
quiz voor jullie en dan is het handig om pen en 
papier bij de hand te hebben. Omdat het een 
feestelijke dienst is, is er voor iedereen van jullie 
die mee doet een klein prijsje te winnen! 
 
 

Orde van dienst 16 januari 2022 
 
Orgelspel - Welkom - Lied 287: 1 en 2 - 
Bemoediging en groet – Lied: De Heer heeft mij 
gezien - Gebed - Schriftlezing uit I Cor. 14: 1-5 en 
10-12 en 26-33 en 39,40 - Kindermoment: lied: 
Dit is mijn hand, gesprekje, kleine liedjes quiz – 
Preek - Meditatief orgelspel - Afscheid 
vertrekkende ambtsdragers - Presentatie 
komende ambtsdragers - Inleidende woorden – 
Gebed - Geloofsbelijdenis: lied 344 - Openbare 
geloofsbelijdenis Anke Poelstra - Vragen aan de 
ambtsdragers en zegen - Gebed - Vraag aan de 
gemeente - NLB 970 - Dankwoord aan Leen 
Hordijk - Dankgebed en voorbeden - Aandacht 
kollekte - Slotlied: Ik wens jou (Trinity) – Zegen – 
Orgelspel 
 

Voorbeden vragen? 
 
Nu we niet fysiek de kerkdienst kunnen bijwonen, 
blijft het toch mogelijk om voorbeden aanvragen. 
Bel, app, mail me gerust. 
ds. Luci Schermers 
 
Wel en wee. 
 
* Bep en Leen Hordijk zijn onlangs verhuisd naar hun 

nieuwe appartement. We wensen hen daar veel 
woonplezier en goede jaren toe. Ook Quirine Lodder 

en Wieger Siebenga zijn verhuisd. In hun nieuwe 

woning heeft Quirine op de begane grond haar 
massagepraktijk gevestigd. Wij wensen ook hen daar 

een goede tijd. 
 

* In het afgelopen weekend was er bij Elselien Klip 

veel wateroverlast door een lekkende 
verwarmingsketel. Ze woont nu tijdelijk bij haar 

moeder tot de schade weer hersteld is. We leven met 
hen mee! 
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“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 37.4 over de periode 23 
januari t/m 13 maart 2022 uiterlijk zondag 
16 januari a.s. bij de redactie in te leveren.” 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Voedselbank                 

 
Het product voor januari is soep er zijn 14 
blikken/zakken gebracht 
 
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de 
Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. 
 
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 
op de poort staat en zelf het product in de 
schuur zetten. 
 

 
 

COLLECTEN 
 
Er wordt nu niet gecollecteerd, daarom bevelen 
wij het overmaken van uw collectegeld van 
harte aan! 
 
Collectedoelen 16 januari zijn: 
 

1ste Collecte Protestantse kerk 
Ondersteuning Gemeenten 

 
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden 
mensen actief op allerlei terreinen: van 
pastoraat tot missionaire presentie, van 
diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot 
beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt 
de Protestantse Kerk zowel professionals als 
vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te 
doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse 
Kerk ook online trainingen, e-learnings en 
webinars. Zoals de e-learning Beleid & Bestuur, 
die ambtsdragers helpt bij het opstellen van 
een inspirerend beleidsplan. Of de training 
Pastoraat, die deelnemers handvatten geeft 
voor het voeren van pastorale gesprekken. 
 
Met de trainingen vergroten werkers in de kerk 
hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen 
ervaringen uit. Zo kunnen ze toegerust aan de 
slag. 
 
Met uw bijdrage aan de collecte ontwikkelt de 
Protestantse Kerk nieuwe trainingen om 
ambtsdragers te ondersteunen in hun werk 
voor de plaatselijk gemeente. Van harte 
aanbevolen! 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Ondersteuning gemeenten storten op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
 

2de Kerk 
 
Uw bijdrage voor de Kerk kunt u o.v.v. kerk 
storten op rek.nr. NL63RABO0333800656. 
 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan 
Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel. 
 
De Diaconie. 

 De bloemen van zondag 16  

januari zijn voor de hr. L. Hordijk als dank. 
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Er is dringend leiding voor de kindernevendienst nodig. Doordat twee teamleden na 
jarenlang actief te zijn geweest, ons team verlaten hebben en Marianne v.d. Bas 
voorzitter van de kerkenraad is geworden, zijn er nog drie mensen over. In het ideale 
geval zouden dat er vijf à zes moeten zijn. 
 
Vind jij het leuk 
- om kinderen een Bijbelverhaal te vertellen 
- projecten gestalte te geven 
- het kinderkerstfeest mee te organiseren 
- in een enthousiast team mee te draaien 
en wil je ons uit de brand helpen? 
 
Meld je dan aan of informeer bij Klaas Rigterink tel. 522490 of Bettina Pols tel. 511027. 

 
 

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
 

Beste gemeenteleden,  
Vanaf a.s. maandag start de Actie Kerkbalans. We maken u er op attent, dat we zoveel mogelijk 
de invulformulieren via de email aan u doen toekomen. Wilt u daarom uw mailbox in de gaten 

houden? Als geen e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de envelop in de brievenbus. 
 

Wij wensen u veel wijsheid en inzicht toe bij het toezeggen  
van uw bijdragen. Daarvoor bedanken wij u bij voorbaat voor  
uw bereidwilligheid. Heeft u geen e-mail of brief ontvangen, 

neem dan contact op met de penningmeester of ondergetekende. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Ruud van Mastrigt    


