ZONDAGSBRIEF-531; 8 mei 2022
De morgendienst van 8 mei
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. E. Kolkert uit Vorchten
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
1. J.O.P.; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk
De morgendienst van 15 mei
(9:30 uur)
Ontmoetingsdienst
Voorganger: Ds. H. Brandsen uit Harderwijk
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds
Oppas, Kindernevendienst en online
Vanaf Paaszondag, 17 april, is er iedere zondagmorgen oppas voor
kinderen van 0-4 jaar in het Dorpshuis. Deze kunnen vanaf 9.15 uur
gebracht worden. Tijdens de preek is er kindernevendienst voor de
kinderen van groep 1-8 in de kerkenraadskamer, met uitzondering
van zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Thuis
kan de dienst ook online gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.
Diaconale collecte 8 mei: J.O.P.
JOP staat voor Jeugdorganisatie van de Protestantse kerk en is
onderdeel van Kerk in Actie. Bouwen aan een kerk van en voor alle
mensen van alle leeftijden: dat is het verlangen en de ambitie van
JOP. De mensen van JOP leveren materiaal en bieden
ondersteuning aan iedereen die betrokken is bij het jeugdwerk in de
kerk, zowel vrijwilligers als professionals. Voor elke protestantse
gemeente is een JOP jeugdwerkadviseur beschikbaar. Een gift kan
overgemaakt worden op reknr. NL 89 ABNA 0457457457.
Ontmoetingsdienst 15 mei: Hoe verleiding weerstaan
Ds. Brandsen legt ons de hand van de wapenrusting van de
Romeinse soldaat uit hoe een christen de verleidingen van het
dagelijks leven in deze tijd kan weerstaan. En wat als het even niet
lukt om die verleidingen te weerstaan? Dan weten we dat we

mogen terugvallen op Jezus die zelf de grootste beproeving heeft
doorstaan om ons te beschermen.
De schriftlezing is die van de wapenrusting: Ef. 6: 10-18. Het
mannenkoor Musicum amicis uit Emst zal voor ons zingen. Na
afloop van de dienst kunt u napraten bij koffie en thee in De Arend.
Diaconale collecte 15 mei: Stichting iSTEPup
Nijbroek collecteert voor student Hastings
Stichting iSTEPup is één van de diaconale doelen die onze
diaconie al een aantal jaren structureel steunt. Vandaar dat we er
ook regelmatig bij de kerkdiensten voor collecteren. De Stichting
financiert studiebeurzen voor jongeren in ontwikkelingslanden, die
verpleegkundige, verloskundige, arts of apotheker willen worden,
maar zelf geen financiële middelen hebben om die opleiding te
betalen. iSTEPup wil een toekomst geven aan dit talent, zodat zij
later veel kunnen betekenen voor de mensen en gezondheidszorg
in hun eigen land!
Eén van de studenten die door de stichting gesteund wordt,
is Hastings Dyson uit Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder
worden, maar zijn ouders verdienen met hun boerderij niet genoeg
geld om zijn hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek
kan hij nu toch zijn diploma halen! Hij is bezig met zijn laatste jaar
en is aan het afstuderen. Daarna kan hij aan de slag als
verpleegkundige. Meer informatie en ook foto’s van Hastings Dyson
kunt u vinden op de website www.i-step-up.com. Een gift voor deze
stichting kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL88
ABNA 0814002315 ten name van Stichting iSTEPup.
Taizéviering op 12 juni 2022
In de PKN Kerk van Terwolde vindt op 12 juni om 19.00 uur een
Taizéviering plaats. Zo’n dienst bestaat uit liederen die enkele
malen achter elkaar herhaald worden, afgewisseld met lezingen uit
de Bijbel en stiltes. Ds. Rosemarie van der Hucht zal de viering in
Terwolde leiden.
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Om de liederen van Taizé bekender te laten klinken in de viering zal
er drie keer de mogelijkheid zijn om deze te leren zingen.
Onder leiding van Marlies Tiemens kunt u mee zingen op
23, 30 mei en 7 juni. We beginnen om 18.45 uur en eindigen om
19.30 uur. Dit in de kerk van Terwolde. Wilt u meer weten over het
meedoen aan het oefenen, neemt u dan gerust contact op met Riet
Visser-Veenendaal, 06 250 57 803.
Kunstroute 21 mei, ook in onze kerk!
Op zaterdag 21 mei kunt u terecht in drie kerken en een school
voor het bewonderen van kunst uit onze regio. Fietst of rijdt u langs
Terwolde, Nijbroek, De Vecht en Beemte-Broekland tussen 11.00
uur en 15.00 uur. U kunt de kunstwerken bekijken, maar ook in
gesprek gaan met een aantal van de makers.
Op elk van de vier locaties exposeren drie of vier
kunstenaars (in totaal wel een stuk of 14!) hun werk: Schilderkunst,
keramiek, sieraden, tekenwerk, boekjes, kantklossen en patchwork.
En ook de kerken zijn het bewonderen waard. Komt dat zien!
Organisatie: De oecumenische werkgroep van de kerken van
Terwolde, Nijbroek, De Vecht en Beemte-Broekland
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.
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Orde voor de dienst op 8 mei 2022
Woord van welkom en mededelingen
Aanvangspsalm: Psalm 21: 3 en 7
3. Al wat de koning had begeerd
van U, o God, was leven;
en Gij hebt hem gegeven
een leven dat de tijd trotseert,
een leven voor altijd
in onvergank'lijkheid.

7. Verhef U in uw kracht, o Heer,
toon uw geducht vermogen
aan sterfelijke ogen.
Wij willen zingen tot uw eer,
willen uw wondermacht
lofzingen dag en nacht.

Stil Gebed, Votum en Groet
Zingen: Psalm 68: 7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.
Vermaning: 1 Korintiërs 15: 12 t/m 19 (N.B.G. ’51)
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Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is
opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er
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geen opstanding der doden is? 13Indien er geen opstanding der
doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. 14En indien Christus
niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en
zonder inhoud is ook uw geloof. 15Dan blijken wij ook valse getuigen
van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij
de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien
er geen doden opgewekt worden. 16Immers, indien er geen doden
opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; 17en indien
Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt
gij nog in uw zonden. 18Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen
zijn, verloren. 19Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op
Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle
mensen.
Zingen: Lied 800: 1 en 2
1. Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werk'lijk wist van mijn verdriet?
2. Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door 's levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?
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Gebed bij de Opening van het Woord
Kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan.
Schriftlezing: Johannes 20: 24 t/m 29 (N.B.G. ’51)
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En Tomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met
hen, toen Jezus daar kwam. 25De andere discipelen dan zeiden tot
hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in
zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in
de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik
geenszins geloven.
26
En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en
Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en
Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! 27Daarna zeide Hij tot
Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand
en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.
28
Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!
29
Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd?
Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.
Zingen: Psalm 139: 1 en 2
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
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Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Prediking, uitgaande van Johannes 20: 28 en 29 (N.B.G. ’51),
met als thema: “een ongelovige Thomas?”
Zingen: Gezang 455 LB 1973
1. Als Hij maar van mij is
en ik ben van Hem,
als ik, tot de dood nabij is,
luister naar zijn trouwe stem,
heb ik niets te lijden,
leef ik in een vroom en stil verblijden.
2. Als Hij maar van mij is
laat ik alles staan,
wil ik enkel zijn waar Hij is,
volg ik Hem waar Hij zal gaan.
Mij is om het even
heel het lichte, luide, aardse leven.
3. Waar Hij maar van mij is
is mijn vaderland.
Zie hoe Hij alom nabij is
met de gaven van zijn hand.
Broeders lang verloren
vind ik weer in wie aan Hem behoren.
Kinderen kunnen uit de kindernevendienst terug komen.
In memoriam Albert Tekelenburg
Gebeden
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Aankondiging van de inzameling der gaven
(bij het uitgaan staan er drie mandjes: Diaconie, Kerk, Jeugdwerk)
Slotzang: Gezang 291, LB 1973
1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
2. Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zee‰n droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!
Zegen

\Contactgegevens predikant protestantse gemeente 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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