ZONDAGSBRIEF-501; 10 oktober 2021
De ochtenddienst van 10 oktober
(9:30 uur)
Ontmoetingsdienst met koorzang door His Voice (Beekbergen)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. St. Nat. Fonds Kinderhulp; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk
De ochtenddienst van 17 oktober
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. D. van Meulen uit Epe
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
1. St. Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds
Corona: Loslaten anderhalve meter
In overeenstemming met de corona-versoepelingen van de overheid
heeft de kerkenraad besloten ook bij ons in de kerk vanaf zondag 26
september de ‘anderhalve meter’ los te laten. We gaan geen QRcode vragen bij de ingang. Wel blijven we bij het betreden van de
kerk uw aanwezigheid registreren (naam en telefoonnummer), zodat
we u kunnen waarschuwen als er zich een besmetting voordoet.
Al versoepelen we dus, we blijven wel voorzichtig:
1. Handen geven doen we (nog) niet.
2. De kerkbanken zijn ‘om-en-om’ beschikbaar. Door banken te blokkeren zit er wat extra afstand tussen u en degene die voor u zit. Bij
veel kerkgangers kunnen geblokkeerde banken vrijgegeven worden.
3. Als u gezondheidsklachten heeft verwachten we dat u thuis blijft
en als u in de dagen na kerkbezoek positief getest wordt is het heel
fijn als u dit bij de koster (of een kerkenraadslid) meldt. Die zorgt er
dan voor dat andere aanwezigen gewaarschuwd worden.
4. De desinfectiezuil onder de toren blijft. Gebruikt u die gerust!
5. De collectes blijven nog bij de uitgang.
6. De service van de livestream wordt voortgezet, zodat ook zij die
liever nog thuis blijven, toch de diensten mee kunnen blijven maken.
7. Na afloop van de dienst kan de predikant buiten de toren, in de
open lucht, u persoonlijk een goede week wensen. Bij slecht of koud
weer vervalt deze groet in de open lucht.

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 10 oktober: Nationaal Fonds Kinderhulp
Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in ons
land opgroeien in armoede. Dit doen ze door simpele dingen, waar
andere instanties niet mee kunnen helpen, tóch mogelijk te maken.
Dit doen ze altijd via en op voordracht van maatschappelijke
organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker,
bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. Zij
weten welke kinderen de hulp nodig hebben en kunnen bij het Fonds
een aanvraag indienen. Help deze kinderen, een gift kan overmaakt
worden op rekeningnummer NL35 RABO 0707 0707 40.
Diac. collecte 17 okt.: Stichting Handen samen voor Angola
We ontvingen het volgende nieuws over 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
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, ook nog afgelopen maand augustus. 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.
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De muren staan er al, en we hebben deze zomer een container
verstuurd met spullen voor de kliniek.
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.
Najaarsschoonmaak kerk
In week 43 staat de grote schoonmaak van de kerk gepland.
Voor de volgende datums wordt u/jij van harte uitgenodigd om
daarbij te komen helpen.
Woensdagmorgen 27 november vanaf 09.00 uur
Woensdagavond 27 november vanaf 18.30 uur
Donderdagmorgen 28 november vanaf 09.00 uur
Vrijdagmorgen
29 november vanaf 09.00 uur
Vrijdagavond
29 november vanaf 18.30 uur
Zaterdagmorgen 30 november vanaf 09.00 uur
Vele handen maken licht werk dus: Bent u/jij in de gelegenheid om te
komen helpen, ook al is het een uurtje, wilt u zich dan opgeven bij:
Ali Gerrits
0571-292368
Jannie Berends
06-10757588
Vast onze dank.
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Liturgie zondagmorgen 10 oktober 2021
m.m.v. Koor His Voice uit Beekbergen
Orgelspel
Koorzang voor de dienst: Lift your light
Welkom
De gemeente gaat staan
Intochtslied: Ps. 139: 1, 6 en 8 (tekst Nieuwe Psalmberijming 2021)
1. Heer, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg;
U hoort de woorden die ik zeg.
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;
U bent vertrouwd met al mijn wegen.
6. Toen U mij schiep, onooglijk klein,
doorzag U al wie ik zou zijn.
Mijn toekomst was een open boek.
God die mij vindt, God die ik zoek,
uw denken is voor mij verborgen,
toch ben ik bij U, elke morgen.
8. Doorgrond mijn hartsgeheimen, Heer,
ik leg ze eerlijk voor U neer.
Toets alles wat ik denk en zeg;
bewaar mij voor een foute weg.
Laat mij in uw nabijheid leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.
Stil gebed
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De gemeente gaat zitten
Koorzang: Votum (Sela)
Groet
Gebed om Gods goede zorg
Zingen: Lied 704: 1 en 2
1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
mog’ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Wetslezing
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Koorzang:
- Medley van drie Taizé liederen (Bless the Lord, Holy Spirit
come to us en O Lord hear my prayer)
Schriftlezing: Genesis 18: 16-33 (NBG-1951 vertaling)
Abrahams voorbede voor Sodom
16Toen vertrokken die mannen vandaar en zagen in de richting van
Sodom; en Abraham ging met hen mede om hen uitgeleide te
doen. 17En de Here dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga
doen? 18Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig
volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend
worden; 19want Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn
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zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren door
gerechtigheid en recht te doen, opdat de Here aan Abraham vervulle
wat Hij over hem gesproken heeft. 20Daarop zeide de Here: Het
geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en haar zonde is
voorwaar zeer zwaar. 21Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad
gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil
het weten.
22Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar
Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Here. 23En Abraham
trad nader en zeide: Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze
verdelgen? 24Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn;
zult Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats geen vergiffenis
schenken ter wille van de vijftig rechtvaardigen, die in haar
zijn? 25Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te
doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de
goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde geen
recht doen? 26En de Here zeide: Indien Ik te Sodom vijftig
rechtvaardigen in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis
schenken om hunnentwil. 27En Abraham antwoordde: Zie toch, ik
heb mij verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as
ben. 28Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult
Gij dan om die vijf de gehele stad verwoesten? En Hij zeide: Ik zal
haar niet verwoesten, indien Ik er vijfenveertig vind. 29En hij sprak
verder tot Hem en zeide: Misschien worden er daar veertig
gevonden. En Hij zeide: Ik zal het niet doen ter wille van de
veertig. 30En hij zeide: De Here worde toch niet toornig, als ik nog
eens spreek; misschien worden er daar dertig gevonden. En Hij
zeide: Ik zal het niet doen, indien Ik er daar dertig vind. 31En hij
zeide: Zie toch, ik heb mij verstout tot de Here te spreken; misschien
worden er daar twintig gevonden. En Hij zeide: Ik zal haar niet
verwoesten ter wille van de twintig. 32En hij zeide: De Here worde
toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien worden er
daar tien gevonden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille
van de tien. 33Toen ging de Here weg, nadat Hij geëindigd had tot
Abraham te spreken, en Abraham keerde naar zijn woonplaats terug.
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Zingen: Lied 803: 1, 4, 5 en 6
1. Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in 't land van Kanaän,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.

4. Het is niet meer te tellen,
dat volk dat na hem kwam,
een vader van zovelen
is vader Abraham.
Van Jacob, edel strijder
wiens naam is Israël,
van Mozes de bevrijder
die sprak op hoog bevel,

5. van Jozua de hertog
die ruimte heeft gemaakt,
van Simson, dapper vechter,
die uit het graf op staat,
van David, koning David,
en van zijn grote zoon,
Elia met de raven,
Hizkia met zijn droom.

6. En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit de hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan 't einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

Preek: De zegen van Abraham voor de volkeren, uitgelegd via de
voorspraak voor Sodom.
Zingen: Lied 289: 1 en 3
Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
Refr.: Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.
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Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op uw gezicht zien, –
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein
In memoriam Harman Bonhof
Koorzang: Lord, I stretch my hands to you
Prayer for the city
Gebed, afgewisseld 2 x met koorzang: Voorbedelied
De gemeente gaat staan
Koorzang: Irish Blessing
Zegen
Samenzang: Lied 415: 3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Na afloop van de dienst is er koffie en thee in Dorpshuis De Arend.

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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