ZONDAGSBRIEF-485; 13 juni 2021

De ochtenddienst van 13 juni
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. A. Roodenburg uit Apeldoorn
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Samen in actie tegen corona (Kerk in Actie); 2.
Kerk; 3. jeugdwerk
De ochtenddienst van 20 juni
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. St. Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds

Corona-maatregelen: diensten weer met 50 bezoekers
Begin juni zijn de landelijke regels voor kerken versoepeld.
Landelijk mogen er nu 60 mensen de kerk bezoeken, op
anderhalve meter. Vanwege die anderhalve meter moeten wij in
ons kerkgebouw uitgaan van 50. In die 50 zijn de ‘medewerkers’
(predikant, kosters, organist, cameraman, etc.) niet inbegrepen. U
hoeft niet te reserveren, maar uw plaats wordt u toegewezen door
de kosters. Ook thuis kunt u de dienst blijven volgen via de
livestream. Voor samenzang is ook enige ruimte: Enkele coupletten
per dienst, in de tweede helft, en zachtjes. Zo zachtjes als je
gewoonlijk praat.
Collectes
Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook
overmaken aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v.
Diaconie Prot. Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de
Kerkcollectes: NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse
Gemeente te Nijbroek.
Diaconale collecte 13-6: Samen in actie tegen corona (KIA)
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen
en overledenen die gewoon op de grond blijven liggen… De acute
noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona
zien. Ook om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt
naar omringende landen, naar Afrika en de rest van de wereld, zijn
de samenwerkende hulporganisaties (SHO) een landelijke actie
gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties. Met de actie, die
‘Samen in actie tegen corona’ heet, biedt SHO medische noodhulp
aan coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken dat mensen
in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren.
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.
Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. ‘SHO - Samen in actie tegen corona’.
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Diaconale collecte 20-6: Stichting Handen samen voor Angola,
We ontvingen het volgende nieuws uit Angola van Evelien Smit:
‘Soms weet je niet of het Corona, TBC, malaria, gele koorts of een
andere tropische ziekte is’. Dit is de dagelijkse werkelijkheid in
Angola. Mensen zijn ziek, hebben koorts of andere klachten. Maar
wat het ook is, voor hen is er vaak geen medicijn. De Ic’s liggen er
niet vol, klinieken ook niet. Hoe dat kan? Het eenvoudige trieste
antwoord is: armoede. Er is simpelweg geen geld voor een bezoek
aan een arts of kliniek. Als stichting doen we wat we kunnen. Het
bezoeken van gezinnen in grote nood gaat onverminderd door. Het
aanbieden van goede voeding, water en hygiënische middelen
kunnen eraan bijdragen dat de kans op een infectie vermindert.
Voor de lange termijn bouwen we aan een kliniek, samen met een
Angolese stichting: ‘Arvore da Vida’. Petra Jobse, die al 15 jaar in
Angola woont, werkt vanuit deze stichting met ons samen. Op deze
manier kunnen we ook hulp van de overheid krijgen.
In de kliniek komen een receptie, archief, apotheek,
toiletruimte, schoonmaakruimte, laboratorium en een ruimte voor
bloedafname. De muren staan er al. Sinds februari hebben we
Tania als nieuwe hulp op administratief gebied voor het fistula
preventieprogramma wat we uitvoeren met ‘Arvore da Vida’. Zij
hoopt natuurlijk mee te groeien in ons gezondheids- en
trainingscentrum. Zo ook de twee verpleegkundigen Silva en Sara,
die sinds vorig jaar met ons werken. Een Angolese arts (Dr.
Soraya) is geïnteresseerd om in de toekomst mee te helpen met de
zwangerschapszorg. Een Nederlandse oogheelkundige assistente
met 20 jaar ervaring, Naomi, is in 2020 al drie weken in Angola
geweest. Zij bereidt zich voor om langere tijd in Angola bij ons te
komen werken.
Eigenlijk is er nog veel meer te vertellen, zoals over de
weeskinderen van mama Magdaleine en de kinderen die naar
school kunnen dankzij de stichting. Soms overzie ik het allemaal
niet, maar ondertussen geloof ik ook: als God wil dat dit allemaal
zal gebeuren, dan komt het vast ook allemaal goed!
Voor giften: NL77 RABO 0322 5400 62.
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Bericht van de Zendingscommissie
Wij steunen Sander en Mirjam van Middendorp van MAFNederland.
Op dit moment zijn ze met verlof in Nederland, o.a. om geld in te
zamelen om hun werk in Papoea-Nieuw-Guinea uit te kunnen
voeren. Daarbij hebben ze ook een wijnactie. Wilt u genieten van
een heerlijk wijntje? Bestel dan snel en haal uw bestelling zaterdag
26 juni in Apeldoorn op. U steunt daarmee het werk van Sander en
Mirjam. Van harte aanbevolen. Via de onderstaande link kunt u uw
bestelling plaatsen en vindt u meer informatie:
https://sanderenmirjamincontact.nl/acties/98-zomerwijn
Op dinsdag 8 juni hebben de Van Middendorps samen met
Willem en Marriët Jonkers een ontmoetingsavond gehouden in de
Victorkerk te Apeldoorn. De familie Jonkers is ook uitgezonden door
MAF, naar Papoea (Indonesië). Op deze avond vertelden ze over
hun werk en lieten beelden zien hoe het leven daar is. Deze
presentatie kunt u nog bekijken via livestream van de Victorkerk via
https://www.youtube.com/c/HHGApeldoornNld/videos
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Liturgie voor zondagmorgen 13 juni 2021
Orgelspel
Welkom
We luisteren staande naar het aanvangslied: Ps. 100: 1, 2 en 4
via https://www.youtube.com/watch?v=7K65PIBjYbs
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."
4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Bemoediging en groet
We luisteren naar Lied 314
1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
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2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Gebed
Woorden van genade en leven
We luisteren naar Sela, ‘Het woord van God’ via
https://www.youtube.com/watch?v=sred5aJMYLw

Het Woord van God brengt goede vruchten voort,
in ieder mens die luistert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.
Beproef mijn hart dat voor u openligt;
niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.
De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.
6

O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.
Gebed om de opening van het Woord
Eerste Schriftlezing: Johannes 4: 5-26 (uit de NBV)
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kwam Jezus bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk
grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6waar de
Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron
zitten; het was rond het middaguur. 7Toen kwam er een
Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij
wat te drinken.’ 8Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan
om eten te kopen. 9De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood,
mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden
gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10Jezus zei tegen haar:
‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt,
zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water
geven.’ 11‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put
is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12U kunt
toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put
gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn
vee.’ 13‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei
Jezus, 14‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer
dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15‘Geef mij dat water,
heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik
ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 16Toen zei
Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer
terug.’ 17‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt
dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18‘u hebt vijf mannen gehad, en
degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19Daarop
zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20Onze
voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in
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Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ 21‘Geloof
me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch
in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22Jullie weten niet wat je
vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de
Joden. 23Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie
de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De
Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24want God is Geest,
dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ 25De
vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent
‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’ 26Jezus zei
tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’
We luisteren naar Lied 655: 1, 3 en 4
1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.
3. Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil'ge tekens te verstaan.
Tweede Schriftlezing: Johannes 4: 27-42 (uit de NBV)
27Op

dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden
zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg
niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of ‘Waarom spreekt u met
haar?’ 28De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en
zei tegen de mensen daar: 29‘Kom mee, er is iemand die alles van
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mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ 30Toen gingen de mensen
de stad uit, naar hem toe.
31Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, u moet
iets eten.’ 32Maar hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet
kennen.’ 33‘Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden
ze tegen elkaar. 34Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van
hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. 35Jullie zeggen
toch: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk
om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! 36De
maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige
leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen
vieren. 37Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de
ander maait. 38Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen
waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen
gedaan en jullie maken hun werk af.’
39In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem
door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ 40Ze
gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef
hij nog twee dagen. 41Nog veel meer mensen kwamen tot geloof
door wat hij zei; 42ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet
meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en
we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’
Verkondiging
Meditatief orgelspel
We luisteren naar Lied 653: 1, 3 en 7
1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
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3. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
7. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
In memoriam Henk van Eek en Jo Dijkgraaf-van Asselt
Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Samenzang (staande): Lied 939
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.
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Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.
Wegzending en zegen
Orgelspel

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek;  0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl
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