De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Mevr. C. te Bokkel-de Nooij, Dorpsweg 72 Spankeren.
Huispaaskaars 2021
Het is mogelijk om een nieuwe huispaaskaars te bestellen.
Kijk voor de afbeeldingen van dit jaar en de prijzen op de bijgevoegde
PDF. Bestellen kan tot uiterlijk 22 februari 2021 door mij te
mailen s.dik@telfort.nl .
21 februari 2021 1e collecte Kerk in Actie
50 % Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere
mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft
desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen
alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen
stimuleren om voor elkaar te zorgen. Met de opbrengst van deze collecte
steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in
Moldavië. Helpt u mee?
50 % t.b.v. voor ons project Colombia
'Samen-zijn met onze familie vinden we het allerleukste aan dit project'
De coronacrisis slaat ook in Colombia hard toe. Sinds lange tijd is het land
in lockdown en zijn mensen noodgedwongen thuis. Stichting Kleine
Arbeider, partner van Kerk in Actie, gaat door met zijn belangrijke werk
voor kwetsbare kinderen.
Steunen jullie deze collecte ook? Dank u wel – Kerk in Actie
Project 'doorgeefboekje' van start
De jeugdraad en pastorale raad lanceren het initiatief
'doorgeefboekje'. Hiermee willen we in de gemeente in deze periode het
contact tussen de generaties (elkaar) stimuleren. Het is een boekje met
allerlei vragen en opdrachten om met 2 mensen samen te doen. Het
boekje reist in zo'n twee maanden langs ongeveer 8 adressen. Aan het
einde maken we een (digitale) tentoonstelling over ons project.
Meer informatie vind je in kerknieuws en op de site.
Wilt je meedoen? Je kunt je opgeven bij een van de volgende
mailadressen: jantinegroenewold@pkndieren.nl , ellen.bollen@xs4all.
nl ofhettyplantinga@gmail.com
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KiA Noodhulp (Ethiopië)
Plaatselijk Kerkenwerk

DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom / aansteken kaars
Project / Kids in Actie
Gebed van toenadering
Psalm 91 vers 1 en 5
Bemoediging
Kyriëgebed
Die Donker (Stellenbosch koor)
HET WOORD
Groet
1e Schriftlezing Genesis 9, 8 - 17
Lied 603
2e Schriftlezing Marcus 1, 12 - 15

Lied 538 vers 1 en 4
Uitleg en verkondiging
Lied 544
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
Stil gebed, Onze Vader
Mededelingen
Kerk in Actie
Inzameling der gaven / orgelspel
Lied 536
Zegen
Orgelspel
KoffieZOOM 11.30 – 12.00
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Hartelijk welkom in deze dienst. Ook deze dienst vindt uitsluitend online
plaats. Toch heet ik u welkom in deze dienst omdat ik hoop dat u als u deze
dienst online volgt het gevoel hebt er gewoon bij te zijn.
Vandaag is de eerste zondag van de 40dagentijd. Het thema van het project
van Kind op Zondag dat we de komende weken volgen is: LEVENSWEG.
Alle kinderen die bij de kindernevendienst bekend zijn hebben per gezin
ontvangen een gezinsboekje met dezelfde titel. Hierin staat voor iedere dag
iets om samen te lezen of te doen. Vanaf vandaag is er kindernevendienst
online. We beginnen de dienst samen via kerkdienstgemist.nl. Direct aan het
begin van de dienst is er een moment voor de kinderen. Daarna kunnen de
kinderen naar hun eigen online kindernevendienst met hun eigen bekende
kindernevendienstleiding.
Rainbow is de duif van Kerk in Actie. Hij vliegt de hele wereld over om te
kijken waar mensen hulp nodig hebben. En hij vertelt ons daarover en vraagt
ons of we willen helpen. In de 40dagentijd is Rainbow iedere zondag bij ons
in de kerk. Iedere zondag heeft hij een opdracht voor de kinderen: Kids in
Actie! En iedere zondag hebben de kinderen kans om zelf een (kleine)
Rainbow te winnen. Kijk dus iedere zondag en doe mee!
Niet alleen de kinderen, ook de volwassenen worden deze weken weer
uitgedaagd om in actie te komen. In de 40dagentijd vraagt Kerk in Actie onze
aandacht en onze financiële bijdrage voor mensen die dat nodig hebben, ver
weg en dichtbij. Iedere zondag staat daarbij één van de zeven werken van
barmhartigheid centraal met daaraan gekoppeld een concrete actie. Doet u
mee?!
Het leesrooster van de Raad van Kerken Nederland, dat we in de regel ook in
onze gemeente volgen, geeft als lezingen voor deze zondag Genesis 9, 8 –
17 en Marcus 1, 12 – 15. Nu is het verhaal van de ark en de regenboog ook
vorige week al aan bod geweest tijdens de gedachtenisviering van doop en
zegening. Toch vond ik de combinatie van de lezingen die het leesrooster
ons voor vandaag aanreikt te mooi om achterwege te laten. Ook als het leven
een woestijn is vol beproevingen (Marcus 1) mogen wij weten van Gods
trouw, uitgetekend in de regenboog (Genesis 9).
Vanmorgen is er na de dienst weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten via
ZOOM, van 11.30 tot 12.00 uur.
11 februari overleed Maria van der Meulen-Aalbers uit de Oude Plataan. Zij
werd 97 jaar. Tijdens een plechtigheid in besloten kring hebben wij afscheid
van haar leven genomen. Riet Aalbers, zoals zij op de rouwkaart genoemd
wilde worden, was een sterke vrouw: we herdachten haar enorme

aanpassingsvermogen. Bij verhuizingen vanwege het werk van haar man,
maar ook later bij de vele lichamelijke tegenslagen die ze had, toonde ze
grote veerkracht. We herdachten haar liefde voor de kinderen, haar trots op
hen: ze omringde zich lang met de foto’s van hen. Riet was ook een gelovige
vrouw. Daarom lazen we de trouwtekst uit I Korinthiërs 13, over geloof, hoop
en liefde. Drie begrippen die een leven lang voor haar inhoud hadden. Na de
dienst hebben wij haar op de begraafplaats van Heelsum bij haar man te
rusten gelegd. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel
veel sterkte toe om het gemis te verwerken.
Maandag 15 februari j.l. is Margaretha (Marry) Engels - Oldeman overleden in
de leeftijd van 89 jaar. Ze woonde in De Oude Plataan waar ze tot op het
laatst actief was bij het rondbrengen van diverse kerkpost en het bezoeken
van (kerkelijke) activiteiten. Ze werd gekend als een betrokken vrouw met
een luisterend oor voor velen. We hebben afscheid van haar genomen op
vrijdag 19 februari in Crematorium Dieren. We wensen haar kinderen en
kleinkinderen troost en liefde toe in hun verlies.
In de kerk ligt een voorbedenboek. Helaas kan dit nu niet worden gebruikt.
Wilt u dat er voor iemand of iets voorbeden wordt gedaan, geef dit dan per
mail of telefoon door een van de predikanten of pastores dan besteden we er
aandacht aan. We noemen alleen mensen bij name als de persoon het zelf
op prijs stelt.
Met een hartelijke groet, mede namens mijn collega’s,
ds. Kees Bochanen
Besluit over invulling vertrek Kees Bochanen en Willy Eenink
Beste mensen, mede op basis van de uitkomst van de gemeenteavond op
woensdag 10 februari heeft de kerkenraad op dinsdag 16 februari in
gezamenlijkheid besloten om het Preko-advies over te nemen. Dit betekent
dat geen invulling zal worden gegeven aan de predikantsvacature die
ontstaat na het emeritaat van onze predikant Kees Bochanen (in juni).
Daarnaast zal de nu fulltime functie van onze koster Willy Eenink (hij neemt
einde 2021 afscheid) na zijn vertrek halftijds ingevuld worden. Het besluit is
de uitkomst van zorgvuldig werk van velen. Wij zijn dankbaar dat zoveel
gemeenteleden (bijna 70) tijdens de gemeenteavond via Zoom hun
betrokkenheid toonden dan wel hun inbreng via brieven en mails met ons
deelden. In het komende Kerknieuws, dat medio maart verschijnt, gaan we
uitgebreid in op de gemeenteavond en de kerkenraadsvergadering. Gezien
de grote betrokkenheid en het belang van het besluit leek het ons goed dit
vast met u te delen.
Bert en Edith de Lange, voorzitter kerkenraad

