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Dienst van Woord en Gebed op
16 januari 2022 in de Vredeskerk
Voorganger: ds. Siets Nieuwenhuizen en
diaken Peter Hoefnagels, Catharina parochie
Oecumenische gebedsviering

Orde van dienst
Toelichting op de viering.
Tijdens de week van gebed voor de eenheid van
christenen komen christenen uit allerlei tradities
en confessies over de hele wereld bijeen om te
bidden voor de eenheid van de kerk. De gebedsweek begint traditioneel met een oecumenische
viering. Het materiaal voor 2022 is voorbereid
door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten.
De keuze van de teksten is geïnspireerd op het
bezoek van de wijzen aan de pasgeboren koning,
zoals beschreven in Mattheüs 2, 1-12, met name
vers 2: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn
gekomen om Hem te aanbidden.”
Orgelspel.
Een hymne uit de Oosterse kerk. Een lofprijzing
op de geboorte van Christus
Welkom (door de ouderling van dienst)
Lied 513

Ouderling:
Maudy Besems
Diaken:
Koos Visser
Organist:
Jan-Sjoerd van der Vaart
Kindernevendienst: niet
Crèche:
niet
M.m.v.: deel van de zanggroep Multiple Voice:
Els Dentro en Désiree Langerhuizen
Werkgroep Liturgisch schikkingen

1e lezing: Jesaja 9: 2 - 7
Lied van het licht (uit de Syrische traditie)
2e lezing Efeze 5: 8 - 14
Zang Halleluja
3e lezing Matteüs 2: 1 - 12
Zang: Halleluja
Overdenking
Orgelspel: Air uit “Suite in oude stijl” van Cornelis
Bute
Geloofsbelijdenis van Nicea (in de traditie van
de Oosterse kerken)
Bij de liturgische schikking
Het licht van Christus delen
Voorbeden, Stil gebed
na oproep: Laten wij de Heer bidden:
“Doe lichten over ons uw aangezicht”
Zang: Otce nash (Onze Vader)

Inleiding tot de dienst.
Dienst van de gaven (digitaal)
Oproep tot aanbidding
Lied: 496
Lied 477: 1, 3 en 5

Zending en zegen
Lofprijzing en schuldbelijdenis

Lied 431c: AMEN, AMEN, AMEN

Lied 919: 1 en 4
Moment voor de kinderen.
Verhaal: “Eéntje is genoeg”
Lied 8

MEDEDELINGEN
Meekijken of luisteren via de kerkomroep op
Kerkomroep.nl of You Tube

Dit blijft mogelijk voor diegenen die de kerk (nog)
niet kunnen/willen bezoeken. Zie site
www.pgoosterhout.nl.
Kerkenraadsbesluit
De Kerkenraad heeft besloten het advies van het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (ICO) en
de PKN in verband met de strenge coronamaatregelen over te nemen.
Dat betekent dat in ieder geval tot en met 14 januari 2022 de kerkdiensten online zullen worden
uitgezonden.
Collectes
1. Plaatselijk pastoraat
2. Edukans ( scholing ontw. Landen)
3. Wijkpastoraat
Toelichting tweede (diaconale) collecte
Edukans werkt aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante
opleidingen voor jongeren. Zodat kinderen de
kans krijgen zich te ontwikkelen! Meer weten? Zie
de Ontmoeting of ga naar www.edukans.nl.
Collecteren
Indien u thuis mee wilt doen met de collecte, kunt
u uw geld geven door op onze eigen website
www.pgoosterhout.nl te klikken op de collectezak.
U komt dan op een pagina waar u uw bijdrage
kunt selecteren voor de eerste collecte (PGO), de
tweede collecte (diaconie en/of de derde collecte
(deur). Verder informatie vindt u op de PGOwebsite.
Bloemengroet
De bloemen gaan ter bemoediging en groet naar
mw M.L. Quist-Picard en naar dhr en mw. Stok.
De diaken zal zorgen dat de bloemen bezorgd
worden.
Overleden
Op maandagavond 10 januari is mw. Johanna
Henderika Maria (Sjon) Bennik-Funk overleden in
de leeftijd van 76 jaar. Zij verbleef de laatste tijd in
Zorglocatie 'Altenahove' in Almkerk. Dinsdag 18
januari zal om 10.00 uur de dankdienst voor haar
leven plaatsvinden in de Vredeskerk. Deze dankdienst is online te volgen via
www.pgoosterhout.nl, scrol naar beneden en klik
op kerkomroep.
Ons meeleven gaat in het bijzonder uit naar haar
man Ton, de kinderen en de kleinkinderen.
Op de vroege morgen van 13 januari is mw.
Christina Cornelia (Tiny) Luhrman overleden in de
leeftijd van 93 jaar. Ze is overleden in Zorglocatie
Slotjesveste waar ze de laatste tijd verbleef. Vrijdag is de uitvaart in het Yardenhuis van Brabant
in Oosterhout. Aansluitend zal de crematie plaatsvinden. We leven mee met de kinderen, familie en
nabestaanden.

Storing Kerkomroep
Afgelopen zondag had Kerkomroep te kampen
met een storing. Daardoor was de intrededienst
van Dirk-Jan Bierenbroodspot alleen te volgen via
YouTube. Ik heb deze uitzending ge-upload naar
Kerkomroep zodat hij daar nog te zien is. Op het
moment dat ik dit artikeltje schrijf is het nog onduidelijk of Kerkomroep komende zondag storingvrij is. Ons advies is daarom om via YouTube de
dienst(en) te volgen via de link op de website van
kerkomroep of de link op de website van de PGO
of bij een smart TV via de app van YouTube en
dan zoeken naar “Vredeskerk Oosterhout”.
Oecumene
De oecumenische viering van deze zondag is het
begin van de Gebedsweek voor de eenheid vanChristenen. Een begin kan niet zonder een vervolg. U wordt van harte uitgenodigd om de komende activiteiten binnen de oecumene bij te
wonen:
dinsdag 31 januari: “Woord onderweg”, de Vinder
maandag 21 februari: Thema-avond Raad van
Kerken “Pelgrimeren”, kerkelijk centrum de Beuk
vrijdag 4 maart: Viering Wereldgebedsdag Thema
“Belofte”, Verrijzeniskerk.
Meer informatie: zie Ontmoeting febr.2022.
Meditatieve wandeling
Door omstandigheden komt de meditatieve wandeling op zondag 16 januari te vervallen. We hopen spoedig een nieuwe datum te prikken.
Primaire nascholing
Deze week heeft Henco woensdag en donderdag
weer een verplichte studietweedaagse op het
Hydepark in Doorn.
Daarnaast kan ik met blijdschap melden dat ik
afgelopen dinsdag mijn certificaat heb ontvangen
m.b.t. de Homiletische en Liturgische vorming.
Herberg de Beuk
We gaan ervan uit dat het kabinet besluit dat we
in de kerk weer mensen mogen ontvangen. Op
enige afstand natuurlijk. Daarom gaan we proberen vrijdag 21 februari weer de deuren van de
herberg te openen. Jolly en Bert zijn herbergiers.
Agenda (zie boven en)
17 januari, Kerkenraad, De Beuk, 19.30 uur
Volgende week, 23 januari 2022
Vredeskerk: ds. André Vlieger
Vesperviering Catharinadal om 17.00 uur, afsluiting gebedsweek voor de oecumene
E-mailadres voor berichten voor deze nieuwsbrief: nieuwsbrief@pgoosterhout.nl
Berichten (graag als Word-bestand) verzonden
vóór vrijdag 18.00 uur, kunnen worden geplaatst
in de nieuwsbrief van de zondag erna.

