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Meditatie

Een toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music
Klik hier om het lied te beluisteren: Een toekomst vol van hoop - Sela
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Bij de diensten
Wij krijgen nog tijd om te leven,
wij zijn nog niet dood,
wij leven nog en
wij zijn nog niet geoordeeld.
Laten wij, zolang wij leven,
doen wat de Vader,
Die onze Rechter zal zijn,
ons opdraagt.
Laten wij vergeving vragen
aan onze broeders en zusters,
die wij misschien ergens
mee hebben gekwetst,
die wij misschien ergens
mee hebben beledigd,
tegen wie wij misschien
hebben gezondigd.

(Augustinus)

Komende zondagen

Zondagmorgen 10 januari was het de bedoeling dat ik als eigen predikant
zou voorgaan. Ik heb alleen gemerkt dat ik even rust nodig heb, na de drukte
rondom Kerst en de jaarwisseling en ook na alles wat als gevolg van corona
extra energie kostte in het afgelopen jaar. Vandaar dat een andere predikant
zal voorgaan. Zondagmorgen 17 januari hoop ik er wel te zijn en wil ik het
jaarthema ‘Heilig leven’ weer oppakken. Waarschijnlijk staat het 5e gebod
centraal, over het eren van onze ouders en een goed leven.

Collecte zondag 10 januari voor het plaatselijk jeugdwerk

Vanuit onze gemeente organiseren we allerlei activiteiten voor jong en oud.
Daarbij willen we laten zien dat onze gemeente een vindplaats is van Gods
liefde. Het is een uitdaging om Gods liefde samen te ervaren. Des te meer
is het een uitdaging voor onze gemeente om kinderen en jongeren te laten
groeien in het geloof en te betrekken bij onze gemeente. Met deze collecte
kan het jeugdwerk van onze gemeente dit werk in de toekomst voortzetten.
Steun daarom de collecte. Uw bijdrage is zeer welkom!
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Pastoraat
Pastoraat

Beterschap

Zieken

Meerdere gemeenteleden zijn thuis ziek. We denken aan hen. En ook aan hen
voor wie een behandeling in het ziekenhuis is uitgesteld. Laten we ook hen die
in de (mantel)zorg werkzaam zijn, niet vergeten.
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Pastoraat
Kerkenraad

Het is al door velen gezegd: ‘2020 was een bijzonder jaar’. Een jaar waar ook
veel kerkelijke activiteiten voor korte of langere tijd werden onderbroken en
zingen als gemeente niet meer mocht in de kerk. We bidden en hopen dat dit
alles spoedig weer mogelijk is. De kerkenraad wenst u en jullie een voorspoedig 2021 toe onder de zegenende handen van onze God en Vader.

Diaconie

Collecten en giften december
• Diaconiecollecte december € 1134,00
• Giften i.v.m. Kerst-/voedselpakkettenactie: 1 x € 15,00, 1 x € 50,00 en
1 x € 20,00
• Gift i.v.m. Kerst 1 x € 50,00
• Giften t.b.v. algemeen diaconaal werk: 1 x € 100,00 en 2 x € 50,00
• Gift t.b.v. Friedensstimme: 1 x € 25,00
Alle gevers hartelijk dank

College van Kerkrentmeesters

Thema Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle
leden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in
2021 dat we weer op u mogen rekenen. Voor de toekomst van de kerk.
Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en
hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan
niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om gul te geven en
de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook
al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden
gedaan om contact te houden met gemeenteleden.
Dus: Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 25 t/m 27 januari 2021 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook
digitaal overmaken. Kijk voor meer informatie op de site van
de kerk (klik op de collectezak of scan de QR code of gebruik
de Appostel app. U kunt uw bijdrage overmaken via het tabblad ‘algemene gift’ o.v.v. van Actie Kerkbalans.
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Bijeenkomsten
Kerkrentmeesters
Gesprek kerkrentmeesters met CCBB

In december hebben de kerkrentmeesters samen met de scriba van de kerkenraad een gesprek gehad met twee leden van de CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Gelderland). Al jaren laten onze
begrotingen en jaarrekeningen een tekort zien. Er wordt meer geld uitgegeven
dan er binnenkomt. De twee leden van de CCBB hebben de jaarrekening van
2019, de meerjarenbegroting t/m 2025 en de begroting voor 2021 bestudeerd
en ze komen tot de conclusie dat we op de uitgaven nauwelijks kunnen bezuinigen. De enige bezuiniging die geld opbrengt, is dat onze predikant voor
80% i.p.v. 100% aan onze gemeente is verbonden. We hebben nu te horen
gekregen dat, als er de komende jaren er niet meer geld binnen komt, Ds. Bil
vanaf mei 2023 nog maar voor 80% kan zijn verbonden aan onze gemeente.
U begrijpt dat de activiteiten die Ds. Bil op dit moment uitvoert of waar hij bij
is betrokken, dan minder zullen worden. Het zou zeer jammer zijn als dat zou
gebeuren.
De Actie Kerkbalans van 2021, 2022 en 2023 worden nu nog belangrijker.
Het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’. Voor onze gemeente betekent dit concreet dat als we als gemeenteleden niet meer geld bij elkaar brengen, we in 2023 de gevolgen daarvan zullen
ondervinden.
Het goede nieuws is dat het niet onmogelijk is om met elkaar het geld bij
elkaar te brengen. Zoals het nu naar uitziet, sluiten we het jaar 2020 voor het
eerst sinds jaren af zonder tekort. We roepen dan ook alle gemeenteleden op
om bij het invullen van het toezeggingsformulier goed te overwegen wat de
kerk u waard is.

Giften
•
•
•
•

Ontvangen via Ds. M.H. Bil 2x € 50,00
In december mochten wij een bijzondere gift ontvangen van € 20.000. We
bedanken de gever hartelijk voor deze gift.
Digitale collecten november College van Kerkrentmeesters € 849,00
Digitale collecten december College van Kerkrentmeesters € 1432,00

Download nu de Appostel app

Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app. Via deze app bent u altijd
en overal betrokken bij onze gemeente. Met de app kunt u alle kerkelijke
geldzaken op één plek beheren.
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Colofon
Via Appostel kunt u op een gemakkelijke
manier bijvoorbeeld giften doen óf collectebonnen bestellen. In de toekomst is het ook
mogelijk om bijvoorbeeld het Kerkblad en
andere nieuwsberichten te lezen via deze
app.
U kunt Appostel downloaden via de App
Store (Apple) of Google Play (Android).
Daarna kunt u in de app onze gemeente
koppelen en is de app gereed voor gebruik.

Maak kennis
met Appostel
Al uw kerkzaken
digitaal

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
Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg
197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com
Kerktaxi
Willem van Hattum, tel. 412260

Doneren,
,
collecteren
n
re
informe
en meer!
Altijd en
overal
betrok
ken bij
uw kerk
elijke
gemee
nte

Beschikbaar vanaf
medio juni 2020

fo?
Meer in
el.nl
Appost

Opvolger van de
SKG Kerkgeld app

Sterrenspeurtocht was een succes!

Eind december hebben er veel kinderen (en
volwassenen) lopen speuren naar sterren in
Dodewaard. Er zijn 38 cadeautasjes uitgedeeld aan kinderen die hebben meegedaan.
Hierin zat onder andere het Kerstverhaal
en de verwerking erbij. En natuurlijk wat
lekkers.

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. 2 verschijnt op 22 januari.
Inleveren kopij: uiterlijk 18 januari bij
kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 3 komt uit op 5 februari.
7

Bijeenkomsten
Agenda
Zondag 10 januari 2021
10.00: Ds. M.J. Schuurman,
Oldebroek
18.30: Ds. D. Meijvogel,
Harderwijk

Zondag 17 januari 2021
10.00: Ds. M.H. Bil.
10.00: Kinderdienst
18.30: Ds. I. Pauw, Wezep

Er zijn ook kinderen die wel hebben gezocht maar niet de oplossing hebben
ingeleverd. Dus het was echt de moeite waard als we alleen al naar het aantal
deelnemers kijken. Maar ook de verbinding onderling was mooi. En we konden kinderen in deze coronatijd wat leuks voor thuis bieden.
Bedankt aan alle mensen bij wie er een ster mocht ophangen voor het raam of
in de tuin! U heeft veel kinderen blij gemaakt.
Groeten van Keitjes

Herkent u dat? Soms zit alles tegen. Problemen stapelen zich op in een gezin
en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de emmer
loopt over. Dan lukt het niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Moedig als je dan om hulp durft te vragen.
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden
gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De
hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het
kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren
of samen iets leuks ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk. Daarbij wordt
ook rekening gehouden met de verschillende (christelijke) achtergronden.
Kunt u wel wat hulp gebruiken of heeft u nog wat liefde en aandacht over en
zou u een gezin willen ondersteunen? Neemt u dan contact op met de coördinator in de gemeente Neder-Betuwe: Froukje van Haut, froukje@buurtgezinnen.nl / 0622961694 of neem een kijkje op onze website:
www.buurtgezinnen.nl
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