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Liturgisch kleur: wit

Gewijzigd besluit van de kerkenraad
Nog steeds geen bezoekers bij de kerkdiensten, ook geen
zanggroep, geen inloop in de huiskamer
Het bericht van 13 januari jl is verwijderd omdat dit inmiddels
is achterhaald. Ook de informatie op het inlegvel bij het
KerkmagaZIN moet worden vervangen door het volgende
bericht.
BESLUIT VAN DE KERKENRAAD
Vanmorgen heeft de kerkenraad, mede op dringend advies
van de PKN, besloten de maatregelen nog verder aan te
scherpen. De kerkenraad heeft besloten dat er voorlopig nog
steeds GEEN bezoekers aanwezig zijn bij de kerkdiensten. De
diensten worden wel live uitgezonden waarbij dan uitsluitend
de hoogstnoodzakelijke medewerkers aanwezig zijn. Dit zijn
de predikant, een ouderling, een diaken, de organist, een
koster en twee mensen voor de techniek.
Er is dus ook geen zanggroepje meer aanwezig om de
liederen ten gehore te brengen. Hiervoor zijn diverse
alternatieven beschikbaar.
Ook zal er nog geen kinder- en tienerkerk gehouden worden.
Verder zijn er geen bijeenkomsten, kringen e.d. en
vergaderingen vinden allemaal online plaats.
Tevens doet de PKN een dringende oproep om fysieke
ontmoetingen zoveel mogelijk achterwege te laten. Om die
reden is besloten dat de inloop in de huiskamer voorlopig
gesloten blijft. De fysieke pastorale contacten worden
voorlopig ook stopgezet, behalve uiteraard in zeer ernstige
situaties, en zullen telefonisch plaatsvinden.
We beseffen dat dit een teleurstelling is, het gaat ons allemaal
aan het hart en het doet pijn. Recente gebeurtenissen in
andere gemeenten en de dreiging van de Britse variant
maken het echter noodzakelijk dat we de touwtjes nog
strakker moeten aantrekken. Maar als we nu met elkaar nog
even volhouden en doorzetten, dan komt het vast een keer
goed. Zodra er weer meer mogelijk is informeren wij u via de
weekbrief, website en facebook.
We nodigen u van harte uit om de diensten bij te wonen via
www.kerkdienstgemist.nl
De kerkenraad
14 januari 2021
Mentimeter
Wat missen we elkaar! Helaas zijn we genoodzaakt om de
kerk nog enkele zondagen dicht te houden voor kerkbezoek.
Maar u kunt wel laten weten dat u meeleeft via de
Mentimeter. Aanstaande zondag zal die weer een vast item
zijn aan het begin van de dienst. Nog niet eerder gedaan?
Ga naar www.menti.com. U vult de code in die op het
scherm staat en kunt dan uw naam invullen.
GEBED OM KALMTE
‘We zijn er nog niet’, zo begon minister de Jonge zijn
toespraak bij de laatste persconferentie. Er komen nog een
paar weken lock down bij. Optimistisch dacht ik: dan zijn we
op de helft. We hebben er nu vier gehad en tot 9 februari zijn
het er nog vier. Wisten we dat maar zeker! We blijven bezorgd
dat de lock down verlengd moet worden. Dan nog zijn we op

de helft. Met het vaccinatieproces dat op gang komt zullen
er niet nog 10 maanden bij komen. Daar houd ik me aan vast.
Ik dacht terug aan het gebed dat we met elkaar lazen op
oudejaarsavond. Een gebed om kalmte. Een gebed tégen
de groeiende ongedurigheid en bozigheid in. Twee zinnen
spreken deze week tot mij: ‘Leer me om één dag tegelijk te
leven’ en ‘Leer me om deze onaffe wereld te nemen zoals die
is en niet zoals ik zou willen’. Daar hebben we de komende
week onze handen wel aan vol. Een hartelijke groet voor u
allen. ds. Lyonne Verschoor
God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan
veranderen;
Schenk mij de moed om te veranderen wat in mijn vermogen
ligt.
En God, schenk mij de wijsheid om het verschil tussen deze
twee te zien.
Leer me om één dag tegelijk te leven;
en om van één moment tegelijk te genieten;
Leer me om in moeilijke tijden vol te houden
en te zien hoe ik ook dan bij u vrede kan vinden;
Leer me om deze onaffe wereld, te nemen zoals die is – net
als Hij deed,
en te accepteren dat die niet is zoals ik haar zou willen;
Leer me ervaren dat U de rust geeft die ik nodig heb;
en erop te vertrouwen dat ik mij aan U kan overgeven.
Leer me dat ik het waard ben om in dit leven gelukkig te zijn
en te geloven dat ik overgelukkig zal zijn met U in de
eeuwigheid. Amen.
BIJ DEZE DIENST
Jezus verandert water in wijn
Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit
de eerste hoofdstukken van het evangelie van Johannes over
geloven en begrijpen wie Jezus is. Sandra Udema leest
Johannes 2: 1-11.
Er is mooie muziek en zang en een verhaal over water bij de
wijn doen. De dienst is alleen online bij te wonen.
dienstdoende taak- en ambtsdragers zijn:
voorganger: ds. Lyonne Verschoor ; taakdrager Eredienst: Dhr.
Jaap v.d. Griend; diaken: Mevr. Siska Wijma
muzikale leiding: Dhr. Leo Lommers en koster: Dhr. Anton v.
Driel.
COLLECTE
17-01-2021:

Stichting De Overbrugging
De verschillen van inzicht rond het
bekostigen van de verleende zorg zijn
er nog. Wel heeft De Overbrugging
zijn draai gevonden in de oude
Thomaskerk. Die functioneert nu als
een centrum van waaruit de stichting - en ook andere
stichtingen - hun activiteiten organiseren. O.a.; Spreekuur voor
de maatschappelijk werkende en voor pastorale zorg; Stay
clean avonden; Deeltijdbehandeling in samenwerking met
andere regionale organisaties zoals Stichting De Hoop; Het
verzorgen van weerbaarheid trainingen; Het hebben van
dagbestedingen; In deze locatie wonen enkele jongeren
zelfstandig, met een lichte begeleiding. Ook hopen zij dat het
gebouw voor de mensen in de omgeving een echt inloophuis
wordt en dat het uitgroeit tot een soort van “goodwill
centrum” zoals deze vroeger werden opgezet door majoor
Bosschart. Ook de 2e handswinkel is een begrip geworden in
de ‘Beijerlandse’ samenleving. Graag willen zij de mensen
van De Open Hof bedanken voor hun niet aflatende steun en
samenwerking. Mede door deze inzet en die van de
vrijwilligers, mocht Stichting De Overbrugging uitgroeien tot
een professionele instelling die voor veel jongeren echt tot
Zegen en steun mag zijn. Uw hulp en bijdrage wordt zeer op
prijs gesteld. Voor meer informatie: www.deoverbrugging.org
De 2e collecte is voor het kerkenwerk.

Gift of een bijdrage aan de collectedoelen van deze
kerkdienst.
1e Diaconale collecte - NL89 RABO 0373 711905,
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
2e Kerkenwerk collecte - NL26 RABO 0373 7099 35,
t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland.
U kunt ook via de Givt-app bijdragen aan de collecten.
JARIGEN
Je zult maar jarig zijn in deze tijd. Hieronder noemen we de
jarigen met een kroonverjaardag. We wensen jullie, en alle
andere jarigen, een fijne verjaardag toe.
19 januari: Dhr. D. van Buren Jr. 60 jaar
20 januari: Dhr. J.J. Stam, 80 jaar
BLOEMENGROET EN KAART MET NAMEN
De bloemen uit de dienst zijn met een meelevende groet van
ons allen gegaan naar mevr. Louise v.d. Meijden.
MEELEVEN- KAARTJE STUREN
Woongebouw Rembrandt: Dhr. en mevr. Barendregt – Troost.
Alerimus, Locatie de Open Waard, Zoomwijckplein 11,
3262 DA. Mevr. T. Brussaard – Groeneweg;
dhr. en mevr. Fonkert – Van Dort; mevr. M.E. Hage;
mevr. M.T. Hofstede - Gelderblom; dhr. en mevr. Polder;
mevr. J.C.W. van 't Veer - voor den Dag; mevr. Toos Vermaas
en mevr. Tineke van der Zee.
Futurahuis Oud-Beijerland, Vleugel 50, 3261 GH.
Dhr. J.H. Feuth; mevr. G.J. Hider – van Weert;
mevr. Annie Huijzers; mevr. Eef Leensma;
mevr. G. Onnes – Hobbelink en mevr. Teuny Visser.
Heemzcht Woonzorgcentrum: Mevr. Kora Koekendorp,
Voorstraat 26, 3265 BV Piershil.
De Herbergier Piershil: Mevr. Fia Strijder,
Voorstraat 20a, 3265 BV Piershil.
Alerimus, Locatie De Buitensluis, Bernhardstraat 25, 3281 BC
Numansdorp: Mevr. W. van der Ham - de Regt;
mevr. W. de Man – op de Hoek en mevr. Elly Verkerk.
Zorgwaard, locatie Hoge Weide, Grote Weel 144, 3291 DA
Strijen: Mevr. Janie van der Heiden en mevr. Nel de Rooij.
Zorgwaard locatie 't Huys te Hoecke, Zomerplein 17, 3297 SE
Puttershoek: Dhr. Jaap de Winter.
Zorgwaard locatie 't Huys te Hoecke, 3297 SC Puttershoek.
Mevr. Gré de Winter.
“Geen voorspoed en welvaart vragen wij van U,
Maar uw nabijheid in goede en kwade dagen”
DANK U WEL
Groet van Fia Strijder uit de Herbergier in Piershil.
Namens mijn moeder en mijn zussen ’Hartelijk dank’
voor de vele kaarten die we regelmatig ontvangen.
In de afgelopen tijd, maar in het bijzonder met
kerst en oud- en nieuw.
Uw aandacht en de hartelijke berichten (die we voorlezen)
maken haar blij. Het blijft een zichtbaar teken van
verbondenheid. Hartelijke groet, René Strijder
DIENST ZONDAG 24 januari
10.00u voorganger Ds. Lyonne Verschoor
3e zondag na Epifanie. Liturgische kleur : groen
Gedurende de ‘lockdown’ zal er geen basiscatechese zijn.

een gezegende zondag
en een goede week gewenst!

