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Meditatie

‘Je bent begenadigd!’

‘Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de
vrouwen.’ (Lukas 1: 28)
Geen man, op respectabele leeftijd. Maar Maria, een gewoon meisje, een
jonge vrouw. Ze telde niet echt mee in de wereld van toen. Ze had trouwplannen met iemand uit een familie die in het verleden wel veel voorstelde, maar
nu niet meer. Niet meer iemand uit de familie van David zat op de troon,
maar Herodes, de zoon van Edom. En dat terwijl God had beloofd dat er altijd
nakomelingen van David op de troon zouden zitten. Hoe heeft God het kunnen
laten gebeuren? God lijkt te hebben verloren. Van God was er weinig te zien.
In die tijd leefde Maria. En ze woonde in een obscuur plaatsje in het heidense
achterland van Israël. Een plek waarmee door de leiders geen rekening wordt
gehouden.
Maria. Een nobody in Nergenshuizen. Anders gezegd: een derderangs uit Dodewaard en omstreken. In een tijd dat van God weinig is te zien. Uitgerekend
zulke mensen ontvangen deze boodschap: Je bent begenadigd! God geeft je
genade. Hij kiest je uit. Je hebt niets om je op voor te laten staan. Je hebt niet
van alles in huis waarbij God mooi kan aanhaken. Je hebt weinig in huis, misschien wel niets. Je voelt je leeg en los van God. Je zou jezelf nooit voordragen. Mensen zouden je niet uitkiezen. God wel: ‘Begenadigd ben je!’
Maria weet zich even geen raad en daarom wordt de boodschap herhaald: Jij,
ja jij, je hebt genade gevonden bij God. En legt de engel uit wat die genade
inhoudt. God staat op het punt te komen in Jezus, zijn Zoon. Hij gaat het met
Zijn liefde voor het zeggen krijgen. Nu zoekt Hij een weg om te komen en
daarvoor heeft hij jou uitgekozen. Maria, jij, mag Hem de wereld binnen brengen. Van jouw leven wil God gebruik maken om zijn plan uit te rollen, Zijn
Koninkrijk te bouwen.
Maria is hoogst verbaasd. Ze kan het zich niet voorstellen: hoe kan God nu
mij gebruiken? Is dat nu wel zo handig van God? Kan God niet beter iemand
anders uitkiezen? Ik zie het niet voor me… Dan word je gezegd: God ziet
het wel gebeuren. Je hoeft het niet zelf te doen, de Heilige Geest zal over je
komen. Geen ding is bij God onmogelijk.
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Bij de diensten

Wat zeg je dan? Durf je te zeggen: ‘En toch kan het niet’ of ‘Die boodschap is
niet voor mij bedoeld’? Dat zou wel om te huilen zijn, vooral voor God. Maria
kan er niet bij, maar als God er Zelf voor instaat, dan roept ze enthousiast:
‘Laat het dan gebeuren, ik ben U graag van dienst, hier is mijn leven!’
Schitterend als God zo met je uit de voeten kan, nu Hij een weg zoekt om te
komen in deze wereld.
Ds. Martin (M.H.) Bil

Kerst(nacht)diensten

Het goede nieuws van de geboorte van Jezus is voor iedereen bedoeld. Voor
de Kerstnachtdienst (vrijdag 24 december om 19.00 uur) en de dienst op
Kerstmorgen (zaterdag 25 december om 10.00 uur) nodigen we daarom al
onze dorpsgenoten uit. We zullen dit op diverse manieren doen. Nodigt u ook
iemand uit, wellicht om samen bij u thuis te kijken? Het thema van beide
diensten is: ‘Liefde zoekt een huis om te wonen’. De diensten zullen vrijwel
hetzelfde zijn.
De Kerstnachtdienst is alleen online te volgen. De ochtenddienst op 1e
Kerstdag is ook toegankelijk voor bezoekers. Omdat er meer mensen zullen
willen komen dan er zitplaatsen zijn (i.v.m. de coronamaatregelen), is reserveren dit keer nodig. Dat geldt ook voor de ochtenddienst op 2e Kerstdag.
Reserveren kan via www.hervormddodewaard.nl of bij Johan Hommerson
(06-36008134). We vragen u zich voor 1 van beide diensten aan te melden.
Het is de overweging waard om voor de dienst op 1e Kerstdag zoveel mogelijk ruimte te houden voor onze dorpsgenoten en gemeenteleden die thuis niet
of moeilijk de dienst kunnen volgen. De avonddienst op 2e Kerstdag is alleen
online te volgen.
Kerstnacht 19.00 uur Online Thema: ‘liefde zoekt een huis om te wonen’
1e Kerstdag 10.00 uur Online/fysiek (reserveren)
		
Thema: ‘liefde zoekt een huis om te wonen’
2e Kerstdag 10.00 uur Online/fysiek (reserveren)
2e Kerstdag 18.30 uur Online
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Pastoraat
Pastoraat

Zieken

...
We denken ook aan hen die thuis ziek zijn, soms al langere tijd. En aan hen
die onderzoeken of behandelingen ondergaan of op een behandeling wachten.

Huwelijksjubileum

Op 15 december j.l. mochten ................. vieren dat ze 50 jaar zijn getrouwd.
We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen, samen met allen
die hen lief zijn, Gods zegen voor de toekomst.
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Pastoraat
Kerkenraad
Vacatures kerkenraad en benoemingen

Dankbaar zijn we dat de broeders Mike Schoen en Alexander Wieringa hun
benoeming tot respectievelijk diaken en kerkrentmeester mochten aannemen.
We zien hier de hand van onze God en Vader in. Mochten er onverhoopt bezwaren zijn tegen de bevestiging van een de broeders en/of tegen de gevoerde
procedure, dan kan dit door de stemgerechtigde leden van de gemeente tot en
met zaterdag 18 december a.s. worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad.
Helaas hebben de broeders Gertjan van Dorland en Terus Meijering hun benoeming niet kunnen aannemen.
We wensen alle vier de broeders rust en vrede toe op hun beslissing. Laten we
ook nu biddend om hen heen staan.
De kerkenraad roept u op om aanbevelingen te doen voor de vacature ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken. Namen, voor elk ambt afzonderlijk,
kunt u tot en met vrijdag 7 januari a.s. schriftelijk en ondertekend indienen bij
de scriba: ouderling H.J. (Henk) de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard. U mag uw opgave ook mailen naar: scriba@hervormddodewaard.nl.
Voor de goede (administratieve) orde verzoeken wij ook uw adres en postcode
in uw brief of e-mail te vermelden.

Coronamaatregelen

Op het moment van het schrijven is de verwachting is dat de coronamaatregelen worden verlengd tot begin volgend jaar. Dat betekent dus ook dat de
avondlockdown blijft gelden. Dit betekent dat de avonddiensten vooralsnog
alleen online te volgen zijn. Wellicht dat u samen met een ander gemeentelid
de dienst thuis kunt meemaken. Ook voor andere avondactiviteiten wordt
zoveel mogelijk naar een alternatief gezocht. We zijn blij om de creativiteit
van sommige groepen te zien en te horen. Helaas is er niet altijd een goed
alternatief voorhanden. Dat is ontzettend jammer, zeker rond de christelijke
feestdagen. Wellicht dat een persoonlijk bezoekje, belletje of berichtje nog wel
mogelijk is?

Zangmomenten

Naar aanleiding van vragen uit de gemeente heeft de kerkenraad nogmaals
nagedacht over de wijze waarop nu invulling wordt gegeven aan de zangmomenten. Het inzetten van voorzangers onder begeleiding van het orgel heeft
zeker meerwaarde, omdat we dan als gemeente onze eigen gaven en talenten
gebruiken om te zingen voor God.
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Bijeenkomsten
Kerkenraad

Tegelijk zijn we verantwoordelijk om het besmettingsrisico in de kerk tot acceptabele normen te beperken. Daarvoor zijn door deskundigen rekenmethodes opgesteld en die geven aan dat in dat geval in ons kerkgebouw (met een
klein volume en zonder mechanische ventilatie) de gemeentezang niet langer
dan 3 minuten mag duren. Vandaar dat gekozen is om alleen het slotlied met
elkaar te zingen. Het inzetten van voorzangers zal het besmettingsrisico verhogen en nog minder ruimte laten voor gemeentezang. Daarnaast krijgen we
de indruk dat het merendeel van de gemeente de digitale muziek ook waardeert. Alles overwegende heeft de kerkenraad daarom besloten de invulling
van de zangmomenten voorlopig te laten zoals die nu is. We hadden graag
gezien dat er meer mogelijk is. Zodra er ruimte is voor versoepelingen, zullen
we hier zeker opnieuw met elkaar over nadenken. We hopen op uw begrip.

Telefoonnummer scriba Henk de Haan

De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat de inkomende gesprekken soms niet
doorkomen. Wilt u daarom bellen naar het mobiele nummer 06-28442800.
Alvast bedankt.

Bedankt en gevraagd

Van het Dodewaards mannenkoor heeft onze gemeente een piano gekregen.
Het koor heeft een elektrisch piano aangeschaft, omdat die makkelijker mee
is te nemen naar concerten en optredens. Kunt u/ jij piano spelen of weet u
iemand die dat wel kan, laat het ons weten. Dan wordt het wellicht mogelijk
om de piano vaker in de diensten te gebruiken.

Collecten en giften diaconie november

Diaconiecollecten november tbv algemene doeleinden:
€ 829,41
Collecte dd 3 november ivm Dankdag:
€ 299,30
Collecte dd 7 november tbv van de GZB:
€ 140,15
Collecte dd 14 november voor het plaatselijk jeugdwerk:
€ 167,50
Gift via de bank ivm Dankdag:
€ 50,00
Gift via de bank voor sponsorkind Eunice Alejandra:
€ 50,00
Gift via de bank tbv algemene doeleinden diaconie:
€ 50,00
Gift via de bank tbv de zendingscommissie:
€ 50,00
Alle gevers hartelijk dank
6

Alpha

Alpha 2022!

We hopen in 2022 weer met Alpha te starten. Hieronder is beschreven hoe dit
er normaal uit zou zien. Te zijner tijd kijken we wat de coronaregels zullen
zijn en onder welke omstandigheden de Alpha gehouden kan worden.
Meer weten over het christelijk geloof? Kom naar de Alpha
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en
praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet
de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een
Alpha.
Voor wie?
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk
geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan
te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Waarom?
Op Alpha denk je samen na over verschillende inspirerende onderwerpen.
Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws.
Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!
Hoe werkt het?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een
ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een
kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle
ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:
Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom
en hoe? Hoe zit het met de kerk? Welkom!
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je
meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? Eind januari 2022
hopen we weer met een cursus te beginnen.
Voor info en aanmelden neem contact op met Liesbeth Huiberts:
06- 409 454 13 / 0488 – 441650 of via alphacursus@hervormddodewaard.nl
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Kerkrentmeesters
Update financiën 2021

Beste broeders en zusters,
2021 is bijna voorbij. Hierbij willen we een update geven m.b.t. de financiële situatie van onze kerk. In de update van juli was de verwachting dat we
2021 met een financieel tekort zouden afsluiten. Om dit te voorkomen hebben we de gemeenteleden gevraagd om een extra bijdrage te overwegen. In
de tweede helft van het jaar hebben we dit tekort om kunnen buigen naar
een verwachte financiële plus van een paar honderd euro voor 2021. En met
een recente mooie eenmalige gift weten we nu zeker dat we het jaar positief
gaan afsluiten.
Een positief resultaat is een voorwaarde om een volledige predikantsplaats
te kunnen behouden. Als we minimaal onze kosten niet op kunnen brengen
als gemeente, zullen we terug moeten naar een parttime predikantsplaats.
Het is dus mooi dat, op basis van 2021, de uitzichten positief zijn, maar we
moeten deze lijn voort blijven zetten, ook in de komende jaren.
We zijn blij dat we dit positieve bericht met jullie mogen delen, in plaats
van te vragen om extra bijdrage. Maar het is belangrijk dat we deze lijn
vasthouden, dat we de komende jaren ook positief afsluiten en indien
mogelijk, reserves gaan opbouwen. Daarom willen we jullie hierbij alvast
vragen om de actie Kerkbalans van volgend jaar in de gaten te houden en
dan hartelijk te geven. Ook losse giften zijn van harte welkom. Dit om onze
toekomst als Gemeente in Dodewaard en omgeving veilig te stellen en onze
predikant te kunnen blijven betalen.
Mocht u nog overwegen om een gift te geven, deze kunt u deze overmaken
op rekeningnummer NL98 INGB 0000 9062 73 t.n.v. CvK Herv. Gem.
Hien en Dodewaard o.v.v. extra vrijwillige bijdrage.
In kwartaal 1 van 2022 zullen we een samenvatting publiceren van de definitieve financiële cijfers van 2021.
Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken voor jullie steun, bijdrage en
gebeden. We hopen dat we ook de komende jaren op jullie steun kunnen
rekenen.
Met de hartelijke groeten,
namens het College van Kerkrentmeesters, Sándor Fehér, penningmeester
8

Giften en oliebollen

Giften Kerkrentmeesters

via ouderling H.J. de Haan
1x € 150,00
via Ds J.H. de Vree
1x € 60,00
en een extra gift van € 15.000,00.

Oliebollenactie

Wij willen dit jaar voor het goeie doel
oliebollen bakken bij de kerk en ze
verkopen voor het doel “Steun aan kinderen in ontwikkelingslanden”. We hopen
ze 31 december te bakken op het kerkplein
(Waalbandijk 59) vanaf 8 uur ’s ochtends. U bent
welkom vanaf 10 uur om ze te komen proeven en op te
halen. Als het niet mogelijk is om de oliebollen op te halen, zorgen
wij ervoor dat ze bij u thuis worden gebracht.
10 oliebollen voor € 7,50
5 oliebollen voor € 4,50
Per stuk € 1,-Wilt u de oliebollen bestellen zodat u niet mis grijpt (i.v.m. de hoeveelheid beslag die we van tevoren moeten maken), dan kunt u de
bestelling telefonisch doorgeven aan Marchien Boll (06-19935830).
Wij zien uw bestelling tegemoet en tot ziens op 31 december!
Maaike en Ewart Boer
Gertjan en Yenieke van Dorland
Jacob en Marchien Boll
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Nieuws van buiten
HGJB-Kerstconferentie 2021 gaat door
met aangepast programma
De HGJB-Kerstconferentie kan ook dit jaar
niet fysiek doorgaan. Maar de jeugdorganisatie zet op 28 en 29 december wel online
een alternatief programma voor de jongeren
neer. Met twee inspirerende samenkomsten,
concrete uitdagingen om hun geloof met
anderen te delen, een boeiende HGJB-College Tour en een sing-in. De HGJB nodigt
jongeren uit om samen te kijken. Met elkaar
kunnen ze aan de hand van werkvormen
doorpraten over het thema ‘Meet Me – een
ontmoeting met Jezus’.
Nodig de jongeren in jouw omgeving uit om
de HGJB-Kerstconferentie te volgen!
>>> Kijk voor meer informatie over de
HGJB-Kerstconferentie op HGJB.nl/kerstconferentie.

Bijeenkomsten
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
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

Woord en Daad

We sparen voor Woord en Daad oude
postzegels en oude pennen.
Doe je mee?
Onder de toren staat een doos waar je
deze in kunt doen.
Vriendelijk dank, Klazien
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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 7 januari.
Inleveren kopij: uiterlijk 3 januari bij
kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 2 komt uit op 21 januari.

Agenda
Zondag 19 december 2021
4e Advent
10.00: Ds. K.F.W. Borsje,
Vriezenveen
Oppas
18.30: Ds. M. van Leeuwen,
Hierden
Vrijdag 24 december 2021
19.00: Kerstnachtdienst
Zaterdag 25 december 2021
1e Kerstdag
10.00: Ds. M.H. Bil
Oppas

Zondag 26 december 2021
2e Kerstdag
10.00: Ds. M.H. Bil
Oppas
18.30: Ds. N.W. van den Houten,
Ede
Vrijdag 31 december 2021
Oudejaarsdag
19.30 Ds. M.H. Bil
Zaterdag 1 januari 2022
Nieuwjaarsdag
10.00: Ds. M.H. Bil
Zondag 2 januari 2022
10.00: Prop. Drs. N.C. van der
Voet, Veenendaal
Oppas
18.30: Ds. T.C. Verhoef, Nijkerk
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