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Meditatie
Wie in 2022 op God vertrouwt…

‘Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar
voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom
Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.’ (Psalm 125: 1-2)
Een berg is stevig en zorgt ervoor dat je niet zomaar wordt overspoeld door
water of aangevallen door de vijand. Vanaf een berg heb je een prachtig uitzicht.
De berg Sion is een extra bijzondere berg, een heilige berg, de berg waarnaar
de pelgrims in Israël op weg waren. Want boven op die berg staat de tempel,
daar woont God, daar is God het meest dichtbij. Voor de berg Sion heeft God
speciale aandacht en zorg. Wat de berg Sion ook bijzonder maakt, is dat de
berg is omgeven door andere bergen. Die andere bergen bewaken de stad,
vormen een beschermende ring.
De pelgrims, aangekomen op de berg Sion en kijkend naar de bergen om hen
heen, zingen het elkaar toe: ‘Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg
Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.’
Wij mogen het elkaar en onszelf toezingen bij het begin van het nieuwe jaar.
Wie op God vertrouwt, staat stevig. God zorgt voor je. En als je uitkijkt naar
God merk je God om je heen. Je hebt een adembenemend uitzicht op God. Indrukwekkend is de macht van Gods liefde en de grootheid van Gods genade.
Het geeft je een andere kijk op jezelf: omringd ben je door God, veilig, zo
stevig als wat.
Bij alles wat onzeker is dit jaar, wat je doet wankelen: vertrouw op God!
Want:
Wie op de HEER vertrouwen,
zijn als de berg Sion,
die niet wankelt,
maar voor altoos blijft.
Rondom Jeruzalem zijn bergen,
zo is de HEER rondom zijn volk.
Van nu aan tot in eeuwigheid.
Halleluja, halleluja!
(OTH 58)
Ds. Martin (M.H.) Bil
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Bij de diensten
‘Door goede machten trouw en stil omgeven’

In de preek in de ochtenddienst op 2e kerstdag is, als illustratie bij het kerstevangelie, verteld hoe de Duitse predikant Dietrich Bonhoeffer in het begin
van de Tweede Wereldoorlog vanuit Amerika terugkeerde naar Duitsland
om bij zijn volksgenoten te zijn, om te doorstaan wat zij doorstaan. Op 19
december 1944 schreef Bonhoeffer vanuit de gevangenis een brief aan zijn
verloofde, zijn ouders en zus. Het werd zijn laatste brief, want enkele maanden daarna werd hij gedood. Over een crisis gesproken… Bij de brief voegde
hij onderstaand gedicht. Het gedicht is ook op muziek gezet. Een mooie
uitvoering van een deel van dit lied is te vinden op: www.youtube.com/
watch?v=sDgtAgyxh_s.
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Bij de diensten

Diaconiecollecte zondag 9 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 hun 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!

Zondag 16 januari – (her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers

Zondagmorgen 16 januari wordt Mike Schoen bevestigd als diaken. Johan
Verwoert en Henk de Haan worden voor een nieuwe termijn als ouderling verbonden aan de gemeente. We zijn blij dat God mensen bereid heeft gemaakt
de gemeente te gaan of blijven dienen in het ambt. Ook nemen we afscheid
van Dirk van Laar en Stefan Willemsen als diaken en Alexander Wieringa als
ouderling-kerkrentmeester. We zijn dankbaar voor al hun inzet als ambtsdrager voor de gemeente van Christus.
Omdat elkaar spreken na afloop van de dienst slechts zeer beperkt mogelijk is,
zou het mooi zijn als u hen op een andere manier bedankt of bemoedigt.
In de tijd tot en met Pasen lezen we het evangelie van Johannes.
Zondagmorgen 16 januari horen we over de roeping van de discipelen:
Johannes 1: 35-52.

Nieuwjaarswens uit de pastorie

Vanuit de pastorie wensen we iedereen Gods zegen in het nieuwe jaar. We
hopen en bidden dat u en jij, bij alles wat wordt gemist en onzeker is, zich
omringd mag weten door geliefden, door de gemeente en door God. Ook willen we iedereen bedanken voor de prachtige wensen voor de feestdagen die
wij ontvingen, in welke vorm dan ook.
Ds. Martin en Annemarie , Jochem en Sanne
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Pastoraat

Geboren

Op 14 december jl. is ... geboren. M..., zo luidt roepnaam, is de zoon van ....
en het broertje van .... We feliciteren hen van harte met dit wonder en hopen
dat M... mag opgroeien tot eer van God en tot vreugde van allen om hem
heen.

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.

Jarigen

We vermelden de gemeenteleden die in de komende tijd 80 jaar of ouder hopen te worden. We feliciteren hen van harte met hun verjaardag en bidden hen
Gods zegen toe in het nieuwe levensjaar.

...

Gemeenteleden in een ander huis

Meerdere gemeenteleden kunnen niet (meer) zelfstandig wonen in verband
met de zorg die ze nodig hebben. Soms al jaren lang. De oude woning en
woonplaats worden vaak nog gemist. Met enige regelmaat vermelden we hun
namen in het Kerkblad, zodat we ze niet vergeten en met hen kunnen meeleven door middel van gebed, een kaartje of eventueel een bezoekje.
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Kerkenraad

Coronamaatregelen

Tot 14 januari a.s. zijn alle kerkdiensten in principe alleen digitaal te volgen.
In bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat de dienst fysiek kan worden
bijgewoond. Te denken valt aan eenzaamheid of het feit dat de diensten niet of
moeilijk thuis kunnen worden gekeken vanwege de thuissituatie of de gezinsomstandigheden. Wanneer u de dienst wilt bijwonen, neem dan contact op met
Henk de Haan, 06-28442800.
Omdat nog niet exact bekend is wanneer de volgende persconferentie is en
wat de maatregelen zijn, kunnen we nog niets meedelen over de diensten van
16 januari en daarna.

Kerkenraadsvergadering

Op 18 januari a.s. komt de kerkenraad voor de eerste vergadering in dit
nieuwe jaar bijeen. In deze vergadering hopen we weer enkele broeders te
benoemen in de openstaande vacatures. Ook zal er een (kleine) herverdeling
van de taken moeten plaatsvinden en een nieuw moderamen worden gekozen.
Zo is in ieder geval een nieuwe voorzitter gewenst, nu Gert Jan van Kalkeren
zich niet langer beschikbaar stelt als voorzitter en lid van het moderamen.
Daarbij is er ook de vacature in het moderamen van Alexander Wieringa. Ook
nemen we afscheid van de afgetreden broeders. Verder staan er nog andere belangrijke punten op de agenda. Wilt u bidden voor wijsheid en een gezegende
vergadering?

Kerkblad

Vanaf heden wordt het digitale kerkblad verzonden door Henk Roelofsen en
niet meer door Hans Waarlé of Henk de Haan. We bedanken Hans voor zijn
inzet in de afgelopen jaren.
Heeft u vragen over de bezorging of het versturen van het Kerkblad, wilt u
dan contact opnemen met Henk Roelofsen, 0488-411929. Het mailadres is
kerkblad@hervormddodewaard.nl
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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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Nationaal gebed voor vrede en verbinding

Op zaterdag 15 januari is er een nationaal gebed voor vrede en verbinding.
Aanleiding is de aanhoudende coronacrisis en toenemende verdeeldheid in
families, geloofsgemeenschappen en de samenleving. Jurjen ten Brinke, EOpresentator en voorganger zegt: ‘het is goed als we onze pijn en moeite neerleggen bij God en vragen om zijn genade en vrede’. In een programma van
20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed
uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe
de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de
Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van
Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.

Kindergebedsboekje – Week van gebed 2022

‘Licht in het duister’, dat is het thema voor de Week van gebed in 2022. Tijdens deze week van 16 tot en met 23 januari staan christenen vanuit de hele
wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de
weg wijst naar Jezus. Doe mee en geef als gezin deze week extra aandacht aan
gebed. Aan de hand van een handig kindergebedsboekje sta je elke dag stil bij
een bijbelverhaal dat ons meer vertelt over het Licht van de wereld. De HGJB
heeft aan dit kindergebedsboekje meegeschreven. Kinderen krijgen een prikkelende vraag om over na te denken (en over te praten). Daarnaast bevat het
boekje verwijzingen naar video’s, luistertips, knutselwerkjes en experimenten.
Uiteraard bevat iedere dag ook een onderwerp om voor te bidden en diverse
voorbeeldgebeden.
>>> Bestel het kindergebedsboekje via de webshop HGJB.kameel.nl
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Nieuws van buiten

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te
brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen
zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in
het gebed.
• Dank voor de jongeren die de HGJB mocht bereiken met de (online)
HGJB-Kerstconferentie. Dank dat we jongeren mochten bemoedigen en
toerusten in hun geloof en dat we hen mochten uitdagen om dit ook uit te
dragen.
• Bid voor jongeren die geraakt worden door de coronamaatregelen. Die het
lastig vinden dat alles wegvalt, zich eenzaam en alleen voelen. Bid dat zij
zich geliefd en gezien voelen.
• Het is onzeker hoe de coronacijfers zich ontwikkelen en welke maatregelen er nog genomen gaan worden. Bid dat we als HGJB manieren blijven vinden om jongeren te inspireren en toe te rusten in geloof, hoop en
liefde.
• Bid voor alle jeugdwerkleiders en ouders dat zij inspiratie en wijsheid
krijgen, zodat ze manieren vinden om in verbinding te blijven met kinderen, tieners en jongeren. Bid dat ze samen het geloof kunnen voorleven en
doorgeven.

Toerustingsmomenten Vakantie Bijbel Werk

In februari organiseert de HGJB vier toerustingsmomenten voor het Vakantie Bijbel Werk 2022. Laat je onderdompelen in het nieuwe thema tijdens de
toerustingsdag op 12 februari. Een programma met uitgebreide informatie
over het nieuwe thema, een bijbelstudie en volop inspiratie staat voor je klaar.
Daarnaast is er keuze uit interactieve workshops en kun je de nieuwe knutselwerkjes bekijken.
Komt de dag niet uit? Dan biedt de jeugdorganisatie op 4 en 8 februari twee
avonden met een compacter, maar alsnog afwisselend programma. Daarnaast
is er op 16 februari ook een online avond, waarin de belangrijkste informatie
wordt toegelicht.
>>> Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/VBW
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Nieuws van buiten

Dit voorjaar: de HGJB-TienerTour en de HGJB-Jongerenavonden

Dit voorjaar hoopt de HGJB twee nieuwe activiteiten voor tieners en jongeren
te organiseren. Voor de leeftijd van 11-17 jaar is er de HGJB-TienerTour - vier
zaterdagen in maart en april op verschillende plekken in het land. Tieners
beleven met leeftijdsgenoten uit hun regio een serieus gezellige middag of
avond. Met verdieping, mooie muziek en een tof keuzeprogramma.
Voor jongeren vanaf 17 jaar zijn er de HGJB-Jongerenavonden op 11 en 18
maart. Samen met anderen jongeren verdiepen ze hun geloof. Een inspirerende spreker zal ze meenemen in een actueel thema, waarna ze aan de slag gaan
met werkvormen. De avond wordt interactief door het gesprek met elkaar én
met de spreker aan te gaan.
Kom met de tieners of jongeren van jouw club, jeugdvereniging en/of (belijdenis)catechese.

Tussenjaar Inside-out

Wie wil ik zijn? Wat betekent geloven in God voor mij? Wat is mijn plek in
Gods wereld?
Heleen en Thomas liepen ook rond met dit soort vragen. Ze zijn in het tussenjaar Inside-out aan de slag gegaan met hun vragen en hebben antwoorden
gevonden. Thomas heeft ontdekt dat hij op een heel praktische manier God
kan dienen. Heleen heeft op een nieuwe manier naar God leren kijken.
“Ik kwam erachter dat ik graag met mijn handen werk en daarmee mensen
kan helpen!” (Thomas)
“Ik heb geleerd dat God nog groter en meer divers is dan dat ik al dacht!”
(Heleen)
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Nieuws van buiten

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

Verdiep je geloof

Een tussenjaar kan jou ook verder op weg
helpen richting je toekomst. Bij Inside-out
ga je aan de slag met jouw persoonlijke
vragen, je geloof en met je toekomst. In
deze periode ontdek je samen met andere
jongeren van 17-25 jaar onder leiding van
inspirerende docenten en coaches je talenten en je passies. Je bestudeert de bijbel
en denkt na over wat het geloof voor jou
betekent. Samen gaan we op zoek naar
concrete stappen richting jouw toekomst.
Instapmomenten 2022 zijn op 14 februari
en 29 augustus.
<http://www.dewittenberg.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 21 januari
Inleveren kopij: uiterlijk 17 januari bij
kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 3 komt uit op 4 februari.
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Agenda
Zondag 9 januari 2022
10.00: Prop. J.H. Menkveld,
Dordrecht
18.30: Ds. T. de Ridder, Ochten

Zondag 16 januari 2022
10.00: Ds. M.H. Bil.
Bevestiging ambtsdragers.
18.30: Ds. P.A. Verbaan, Ede

Sparen

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.
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