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Meditatie

Vandaag in ons hart geboren

“Heden is voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren” (Lukas 2: 11)
We hebben het dit jaar misschien harder nodig dan anders: dat God in ons
leven komt. Dat Jezus vandaag wordt geboren, in onze wereld, in ons leven, in
ons hart. Met de herders hopen we ons te gaan verwonderen over deze geboorte en als nieuwe mensen op pad te gaan.
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
Maak ons uw voeten.
Maak ons uw handen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren.
Tekst: Roeland Smith, muziek: Adrian Roest © 2018 Stichting Sela Music
Beluister het lied via deze link: Sela | In ons hart geboren (nieuw Sela-lied) YouTube

Bij de diensten

Kerstavond en 1e Kerstdag

In alle diensten lezen we het Kerstevangelie uit Lukas 2, beluisteren we het
digitaal opgenomen lied ‘Komt allen tezamen’ en luisteren we naar een digitale bijdrage van Amicitia. De preek en overige liederen zijn in de twee diensten
die zijn gericht op kinderen (Kerstavond 19.00 uur en Kerstmorgen 10.00 uur)
vrijwel identiek. De muziekgroep zorgt dan voor de muziek. De preek en overige liederen in de andere twee diensten (Kerstavond 22.00 uur en 1e Kerstdag
18.30 uur) zijn eveneens vrijwel identiek. Het orgel en twee zangers zorgen
dan voor de muziek. Op het moment van schrijven, is nog niet bekend of de
avonddienst op 1e Kerstdag doorgang vindt. Dit zal afhangen van het aantal
aanmeldingen. De keuze zal uiterlijk woensdag 23 december worden gemaakt
en worden vermeld op de website.

Oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen

Het afgelopen jaar, 2020, zal niemand snel vergeten. Het nieuwe jaar, 2021,
zal waarschijnlijk ook een onzeker jaar worden. Alle reden om juist ook met
deze jaarwisseling woorden van God te horen en te oefenen in het zingen van
een nieuw lied voor God. De diensten op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen zijn kort en meditatief van karakter. We lezen uit Openbaring 5: 1-14,
over de Leeuw die waardig is bevonden de zegels van de rol van de geschiedenis te openen en over een loflied voor het Lam.

Vanuit de ‘nieuwe’ pastorie

Kerstfeest vieren in lockdown. We hadden anders gehoopt. Toch vieren we
dat God niet in lockdown gaat, maar juist naar buiten treedt: In Jezus heeft
Hij de grootst mogelijke afstand overbrugd door mens te worden. En met zijn
Geest waait Hij waarheen Hij wil, door alle menselijke barrières heen. In dat
vertrouwen wens ik u en jou, mede namens Annemarie, Jochem en Sanne,
gezegende Kerstdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar.
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Kerkenraad
Betreft: gevolgen nieuwe lockdown voor Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard op18 december 2020
De kerkenraad heeft zich bezonnen over de gevolgen van de nieuwe lockdown voor onze gemeente. Het CIO, waarbij de PKN is aangesloten, adviseert
om de kerkdiensten zoveel mogelijk alleen digitaal uit te zenden en, als er
redenen zijn om fysieke diensten te houden, met name tijdens de feestdagen,
dan met maximaal 30 kerkgangers. Onder verwijzing naar dit advies schrijft
de PKN zelf dat het goed voor te stellen is als gemeenten kiezen voor ‘volledig online’. De uiteindelijke beslissing laat de PKN over aan de plaatselijke
gemeenten.
Als kerkenraad vinden we het een ontzettend lastig dilemma. Enerzijds hechten we grote waarde aan de fysieke kerkdienst, juist ook in deze tijd. Daarbij
komt dat we zorgvuldige maatregelen treffen en het risico op besmetting in
de kerkdiensten minimaal is. Tegelijkertijd voelen we ook aan dat het een
verkeerd signaal kan zijn naar onze dorpsgenoten als vrijwel iedereen moet
thuisblijven, behalve kerkgangers, en als vrijwel alle publieke gebouwen zijn
gesloten, behalve de kerk. Het is belangrijk dat ook de kerk in het belang
van de volksgezondheid een bijdrage levert aan de lockdown en dat we ons
solidair opstellen naar anderen. Dit maakt dat we uiteindelijk, met pijn in ons
hart, tot het volgende besluit zijn gekomen:
•
•

•
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Alle kerkdiensten tot 19 januari 2021 zijn uitsluitend nog online mee te
maken. In de kerk zijn alleen aanwezig: predikant, ouderling van dienst,
koster, organist en/of andere musici, zangers en technici.
Voor de kerkdiensten op Kerstavond en 1e Kerstdag maken we een
uitzondering. Deze diensten zijn dus wel te bezoeken. De 1e dienst op
Kerstavond begint om 19.00 uur. De 2e dienst op kerstavond wordt een
uur verschoven, van 21.00 uur naar 22.00 uur, zodat we na de dienst van
19.00 uur extra kunnen ventileren. De ochtenddienst op 1e Kerstdag begint om 10.00 uur en tijdens deze dienst is er ook oppas. De avonddienst
op 1e Kerstdag gaat alleen door als er voldoende aanmeldingen zijn.
Inschrijving is mogelijk tot en met dinsdag 22 december. De beslissing
over het wel of niet doorgaan wordt daarna genomen.
Tot 19 januari 2021 vervallen ook alle overige activiteiten, zoals jeugdclubs, catechese, uur van gebed, etc.

Kerkenraad
•
•

Het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers op 10 januari 2021
wordt verplaatst naar 24 januari 2021, mits de lockdown niet wordt verlengd.
De viering van het Heilig Avondmaal in januari 2021 komt te vervallen.

Ondertussen geloven we dat God niet in lockdown gaat. Jezus heeft de grootst
mogelijke afstand overbrugd door mens te worden. En met Zijn Geest waait
Hij waarheen Hij wil, door alle menselijke barrières heen. Laten we in dat
vertrouwen leven, omzien naar elkaar en bidden voor de wereld.

Piano

In de kerkzaal staat (tijdelijk) een piano, welke toebehoort aan het Dodewaards Mannenkoor. Deze piano mag voorlopig in de kerk staan en worden
gebruikt. Wanneer het mannenkoor de repetities hervat, gaat deze piano weer
weg. Waar mogelijk zal het instrument worden gebruikt voor de muzikale begeleiding in de kerkdiensten. We bedanken het mannenkoor voor het beschikbaar stellen van de piano.

Collecterooster 2021

Het collecterooster voor 2021 is besproken en na enkele aanpassingen vastgesteld.

Begrotingen 2021

De begrotingen van zowel het college van diakenen als kerkrentmeesters heeft
ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties ontvangen. De kerkenraad heeft
beide begrotingen in tweede lezing vastgesteld, waarna ze werden ondertekend door de voorzitter en scriba.

Terugblik Diaconie 2020

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken die het afgelopen jaar ons hebben
geholpen om voor onze naaste een naaste te zijn. Wij hebben met uw bijdrage
weer veel doelen kunnen steunen. Het is mooi om zo met elkaar ons geloof in
praktijk te brengen. Mogen wij ook in het nieuwe jaar weer op u rekenen?

Collecte en gift Diaconie november

Collecten november € 1147,00
Gift Christenen voor Israël € 10,00
Alle gevers hartelijk dank
Wij wensen u namens de Diaconie gezegende Kerstdagen toe
en een goede jaarwisseling.
5

Samen
Digitale nieuwjaarswens, doet u mee?

Omdat wij elkaar nu niet in of rondom de kerk kunnen ontmoeten en wij
dit contact missen, lijkt het ons een leuk idee om elkaar digitaal een goed
nieuwjaar toe te wensen. Iedereen kan een kort videootje inzenden waarin
aan andere gemeenteleden een nieuwjaarswens wordt uitgesproken. Wij
willen alle wensen in een compilatie onderbrengen en die in de diensten
van oud en nieuw en op 3 januari vertonen. Dat wordt vast erg leuk!
• Stuur het filmpje naar: nieuwjaarswens@hervormddodewaard.nl
• Sturen van de nieuwjaarswens kan t/m 30 december.
Is dit een technisch obstakeltje voor u? Vraag dan even een familielid,
buur, bezoeker of iemand anders die een smartphone heeft. Geweldig als
we daar massaal aan mee doen.

Kerstvieringen op school

De Kerstvieringen van de christelijke basisschool De Hien konden helaas
niet op school plaatsvinden. Vanuit huis hebben de leerlingen online met hun
eigen klas Kerstfeest gevierd. Genietend van een lekker ontbijtje hebben ze
geluisterd naar het Kerstevangelie, dat ik als predikant had opgenomen in een
schapenstal. Voor de onderbouw en bovenbouw elk een eigen versie. Voor wie
wil: de filmpjes zijn te bekijken op onze website.

Mentorcatechese

De mentorcatechese voor jongeren van 12 t/m 16 jaar heeft al een aantal
mooie avonden achter de rug. We gebruiken de methode Follow Me van de
HGJB. En we bespreken regelmatig ook een actueel thema. Dit seizoen collecteren we voor het werk van Stichting Timon, in het bijzonder voor jongeren
die niet meer thuis kunnen wonen en daarom wonen in een woongroep van
Timon. Daar is er voor hen een warme en veilige plek waar ze kunnen toewerken naar zelfstandigheid. Behalve voor jongeren, biedt Timon ook opvang
voor dakloze moeders met hun kind(eren). Elbert Smelt (zanger van Trinity)
woont met zijn gezin bij zo’n opvanghuis en heeft daar met z’n band een
concert gegeven. Je kunt meeluisteren via Trinity - Ik wens jou (Timon versie)
- YouTube. We hopen na de lockdown alle jongeren weer te ontmoeten bij de
mentorcatechese!
Hartelijke groet, Marchien, Nelie, Stefan en Ds. Martin.
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Nieuws van buiten

Wie volgt coördinator onderhoudswerk Machiel op?

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg is op zoek naar een nieuwe coördinator (vrijwilliger) voor het onderhoudswerk. Het betreft een uitdagende
functie voor iemand die van historische gebouwen houdt en handig is.
Misschien ben jij die klusser die het leuk vindt om allerlei voorkomende problemen op te lossen en zo nodig andere onderhoudsvrijwilligers aan te sturen.
Samen knap je bijvoorbeeld een gastenkamer op, je verhelpt een storing en
voert allerhande kleine reparaties uit. Gemiddeld ben je een dag(deel) in de
Herberg aanwezig, maar je vindt het niet erg om bereikbaar te zijn als er onverwacht iets gebeurt.
Je wordt bijgestaan door de onderhoudscommissie van de Herberg. In deze
commissie worden de projecten die onder ‘groot onderhoud’ vallen, besproken en gepland.
Ben je geen klusser, maar houd je ervan om creatief bezig te zijn? Ook voor
jou is er een vacature.
Voor meer informatie, vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl en 026-3342225.

Volg 5 maanden Inside-out op de Wittenberg in Zeist!

Wie wil ik zijn? Wat betekent het geloof voor mij? Stel je jezelf deze vragen
en wil je je bezinnen op je toekomst? Vul je tussenjaar dan met 5 maanden
Inside-out op de Wittenberg! Tijdens Inside-out ga je aan de slag met jouw
persoonlijke vragen, je geloof en je toekomst. Het traject is bedoeld voor
jongeren van 17 tot 25 jaar. Tijdens Inside-out woon je op kamers op de Wittenberg en maak je deel uit van onze leefgemeenschap. Inside-out start in februari en augustus. Iets voor jou of iets voor uw zoon of dochter? Bekijk onze
website voor meer informatie en lees hoe andere jongeren het traject hebben
ervaren: www.dewittenberg.nl.
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Boekwinkel “De Ploeg”

Helaas is ook Boekwinkel De Ploeg weer gesloten met
ingang van de nieuwe afgekondigde maatregelen.

Nieuw jaar, nieuw dagboek?
We hopen dat u ons belt om uw dagboek te bestellen en te laten bezorgen. Het zou jammer zijn als
we vooral met de
jaargebonden dagboeken blijven zitten.
Dus bel 06-11120240 !!!

Dag in dag uit 2021
: € 6,99
Een handvol koren 2021 : € 12,50
Tof! Dagboek voor tieners : € 16,99
Ik ben een Bijbelontdekker : € 17,99
en diverse andere dagboeken.

Contactgegevens:
boekwinkeldeploeg@kpnmail.nl
06-11120240

Voor kinderen:
God kent jou(5+)Jouw reis door de bijbel(7+)Jouw avontuur met de bijbel(7+)
Dagboek voor kleine schatjes en andere…..

Namens alle vrijwilligers van De Ploeg:
Gezegende kerstdagen en een goed en
gezond 2021 toegewenst!
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Colofon
Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1,
6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411
of 06 - 83196490 bij voorkeur ‘s middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl
Scriba: Oud. H.J. de Haan,
Matensestraat 68, 6669 CJ
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl

De dagen
waarin de geboorte
van Christus wordt gevierd,
zijn de kortste dagen
van het jaar.
Maar in deze tijd
beginnen de dagen
wel weer
langer te worden.
Laat Christus
groeien in uw hart
en in uw geloof.
Dan krijgt u
ongetwijfeld
het eeuwige leven.
(Augustinus)

Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg
197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com
Kerktaxi
Willem van Hattum, tel. 412260
Website:
www.hervormddodewaard.nl
Verenigingsgebouw ‘Oude Pastorie’,
Waalbandijk 59. Tel.: 412260
Beheerder: Dhr. W. van Hattum.
beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl
Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
Hien en Dodewaard,
p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard
diaconie@hervormddodewaard.nl
College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en
Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten
kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl
Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Kerkblad rekeningnummer:
NL64RABO0373722346 t.n.v.
Fonds kerkbode.
Nr. 1 verschijnt op 8 januari.
Inleveren kopij: uiterlijk 4 januari bij
kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 2 komt uit op 22 januari.
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Donderdag 24 december 2020
19.00: Ds. M.H. Bil.
Kerstnachtdienst
22.00: Ds. M.H. Bil,
Kerstnachtdienst
Vrijdag 25 december 2020
1e Kerstdag
10.00: Ds. M.H. Bil
Oppas: Janine van Laar en
Jorinde Dekker
18.30: Ds. M.H. Bil
Zondag 27 december 2020
10.00: Ds. M. van Leeuwen,
Hierden
18.30: Ds. W.G. van den Top, Ede
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Agenda
Donderdag 31 december 2020
Oudejaarsdag
19.30: Ds. M.H. Bil
Vrijdag 1 januari 2021
Nieuwjaarsdag
10.00: Ds. M.H. Bil
Zondag 3 januari 2021
10.00: Prop. Drs. N.C. van der Voet,
Veenendaal
18.30: Ds. A.T. van Blijderveen,
Veenendaal

