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Meditatie
Meditatie
Lezen: Prediker 7: 15-29
Middenweg (vers 15-22)
Het is een oud probleem dat Prediker aansnijdt. Waarom gaat het de goddeloze voor de wind en waarom heeft de rechtvaardige met zoveel tegenwind te maken? De rechtvaardige, hij die volgens de regels van de Heere
leeft, moet eigenlijk zegen ondervinden. De goddeloze moet gestraft worden. Dat is het schema waarin gedacht wordt. Prediker denkt ook vanuit dit
schema en ziet tegelijkertijd het tegendeel waar worden. Mensen die dichtbij
de Heere willen leven, ontmoeten veel verdriet en anderen gaat het voor de
wind. Hoe moet je daar nu mee omgaan? Prediker komt met een middenweg, wees niet al te rechtvaardig en niet al te goddeloos. Al te rechtvaardig
leven, jezelf bovenmate wijs achten, is feitelijk hoogmoed. Alsof je door
eigen gerechtigheid zalig kunt worden. Aan de andere kant is het ook niet
goed om helemaal niet aan rechtvaardigheid vast te houden. Wees niet al te
goddeloos, niet al te dwaas. Zonder God leven en doen waar je zelf zin in
hebt is minstens even hoogmoedig. Daarom wijst Prediker een middenweg:
vrees God en houdt Zijn geboden. De vreze van de Heere bewaart je voor
hoogmoed. Als hoogmoed niet meer in je heerst, dan leef je tot eer van
God. Vrees God!
Wijsheid (vers 23-26)
Wijsheid is het leven met God, dwaasheid is een leven zonder God. Vervolgens wordt door Prediker gewezen op de verleiding die op de loer ligt, hier
gesymboliseerd in het vangnet van een vrouw. De rechtvaardige zal stand
houden, maar een zondaar wordt door haar gevangen.
Veraf is wat gebeurd is, zegt Prediker. Onbereikbaar zijn die dingen. Tegelijk
zitten ze heel diep. Wat bedoelt Prediker hier? De daden van een mens zijn
onbereikbaar en ook onpeilbaar. Wat levert je werken, je zwoegen onder de
zon, je uiteindelijk op. Wat is de waarde daarvan? De daden zijn ook nog
eens onpeilbaar. Je kijkt er wel naar, maar ten diepste ontgaat je de betekenis
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daarvan. Probeert u zelf maar eens woorden te geven aan de zin van uw
leven. Je gaat al gauw naar woorden zoeken. Niets doen is geen optie. We
mogen en we moeten leven, we zijn immers door de Schepper tot aanzijn
geroepen. In dit leven is het onze taak om Hem te vrezen. Vanuit dat kader
mogen we aan het werk gaan, thuis op school of waar dan ook. In de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.
Oprecht (vers 27-29)
In zijn zoeken naar waarheid komt Prediker van alles tegen. Hij heeft van
alles gezien onder de zon. Het meeste was vluchtig en het najagen van wind.
Nu komt hij met iets dat hij gevonden heeft. God heeft de mens oprecht
gemaakt. Dat is in feite een belijdenis van de goedheid van Gods schepping.
Dat de wereld zo ingewikkeld geworden is, dat er zoveel onheil en zonde
is, ligt niet aan God. Hij heeft de mens oprecht gemaakt. Alleen heeft de
mens vele uitvluchten gezocht. Dat betekent dat de mens op allerlei manieren geprobeerd heeft - en probeert- om het goede wat God gegeven heeft,
verkeerd te gebruiken. En dat is helaas gelukt. Die uitvluchten vormen daarmee een schuld tegenover de Heere. Wat dat betreft is er niets nieuws onder
de zon. Zijn wij anders dan de mensen over Prediker het heeft? Arglistig is
het hart, boven alles, ja ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Laten we
voortdurend het gebed van Psalm 139 bidden: 'Doorgrond mij, o God, en
ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een
schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg'.
Ds. J. Oosterbroek
Uit de Maranatha-gemeente
Van de kerkenraad
Personalia
Br. M. Kloosterman mocht weer thuiskomen uit de Brugchelenkamp. Hij is
gelukkig zover hersteld dat hij weer thuis kan zijn. Verder herstel is nog wel
noodzakelijk. Het is geen makkelijke weg die onze br. moet gaan. We
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wensen hem met zijn vrouw en kinderen daarbij de kracht en zegen van de
Heere toe.
Zr. J. Poortman-Huisma mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Ze
heeft het als een wonder ervaren dat de Heere haar gespaard heeft en dat
het momenteel zo goed mag gaan. We danken de Heere voor dit wonder en
wensen onze zr. Gods zegen toe bij het verdere aansterken en herstel.
Br. en zr. H. Poortman-Visser mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd
zijn. Dit geldt ook voor br. en zr. G. Alma-de Beer. Het is altijd weer een
zegen wanneer er dankbaarheid is in een huwelijk. We danken de Heere
voor zijn zegeningen en nabijheid in voor- en tegenspoed. Dat beide echtparen nog lang onder Gods onmisbare zegen mogen genieten van hun huwelijk en gezin.
Onttrokken aan de gemeente hebben de doopleden Berend Boom en Sytske
Stienstra-Boom. Het is altijd pijnlijk en doet verdriet wanneer we afscheid
moeten nemen van gemeenteleden. We denken aan de familie waar ook verdriet is om deze keuze. Daarbij dragen we Berend en Sytske aan de Heere
op of Hij hen vast wil houden op welke wegen ze ook gaan.
In memoriam
Op 10 oktober overleed onze Br. R.J. van der Wal op de leeftijd van 77 jaar.
Het is elf maanden geleden dat onze br. te horen kreeg dat hij ernstig ziek
was. Deze ziekte heeft hij dapper gedragen en daarbij steeds zijn vertrouwen
gesteld op de Heere. Het was een weg van ziekenhuis in en uit totdat er een
infectie in de longen bij kwam. Onze broeder had zelf de liturgie voor de
rouwdienst opgesteld en daarbij de woorden gekozen uit Genesis 46:30.
“Toen zei Israël tegen Jozef: Nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer
gezien heb, want je leeft nog.” We dragen zr. van der Wal en haar kinderen
en kleinkinderen aan de Heere op en wensen hen Gods troost en zegen toe
in deze moeilijke periode.
Viering Heilig Avondmaal
Zondag 27 september mochten we als gemeente het Heilig Avondmaal weer
vieren. We zijn de Heere erg dankbaar dat het deze keer wel door kon gaan.
Met de daarvoor beschikbare middelen mochten we drinken van de wijn en
eten van het brood tot gedachtenis van het verlossingwerk van onze Heere
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Jezus Christus. We mogen terugzien op een mooie viering. Of en hoe we de
volgende avondmaalszondag het Heilig Avondmaal vieren moeten we afwachten. Momenteel kan er maar één wijk per dienst worden uitgenodigd.
Het heeft ons verlangen samen het Heilig Avondmaal te vieren en hopen
en bidden om wijsheid en mogelijkheden om dit te kunnen blijven doen.
Indeling wijken rond de diensten
Vanuit de kerkenraad wordt er continue gekeken naar mogelijkheden om de
gemeente in de diensten uit te kunnen nodigen. Wanneer dit contactblad bij
u in de bus valt is er weer een persconferentie geweest en is het mogelijk dat
de actualiteit ons alweer heeft ingehaald. In de afgelopen tijd hebben we de
wijken op volgorden van 1 t/m 4 in de verschillende diensten laten komen.
Houd voor het vervolg de afkondigingen en de website goed in de gaten,
omdat we proberen het rooster zo aan te passen dat iedereen zowel een
ochtend- als een middagdienst kan bijwonen. Ook omdat er continue veranderingen kunnen plaatsvinden in verband met de veranderende regelgeving omtrent het coronabeleid.
Psalm van de maand
Deze maand is psalm 100 de psalm van de maand. Psalm 100 is een uitnodiging om God te loven en Hem met blijdschap te eren. Het is een oproep
om samen te naderen voor Zijn aangezicht. Er wordt wel een voorwaarde
gesteld. Namelijk dat we erkennen dat Hij God is. Hij is de Schepper van
hemel en aarde. Hij heeft de leiding en niet wij. Zo mogen we als schapen
binnengaan. Zo mogen we ook elke zondag weer samen komen in de kerk
en Zijn goedheid ervaren.
Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
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De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.
Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
Dankdag
In het contactblad van oktober hebben we aangeven om op dankdag twee
diensten te organiseren. Gezien de maatregelen rond corona zijn we genoodzaakt een het één en ander aan te passen. Er zal nu net als andere jaren
’s middags om 15.30 een dienst met de kinderen in de Hoeksteen zijn. Alle
basisschoolkinderen zijn van harte uitgenodigd en neem gerust een vriendje
of vriendinnetje mee.
De avonddienst zal om 19.30 plaatsvinden en daarbij nodigen we alle jongeren uit de gemeente uit. Alle ouders en ouderen willen we vragen thuis via
internet de dienst te volgen. Het is gezien de aantallen die uitgenodigd kunnen worden op deze manier goed mogelijk om de dienst door te laten gaan.
Het is anders een onmogelijke opgave om een keus te maken in vier wijken
wie er wel en niet welkom zijn. Langs deze weg wil ik alle ouders vragen hun
kinderen aan te sporen de dienst te bezoeken. Ook vanuit de catechisaties
zal het ter sprake worden gebracht. We zien uit naar een dienst vol jongeren
om samen de Heere te danken voor wat Hij ons gegeven heeft.
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Zonnebloemen
Ik kreeg twee mooie foto’s van hoe een klein zaadje kan uitgroeien tot een
mooie zonnebloem. Met biddag geplant en nu wordt het dankdag en mogen
we de Heere danken voor wat mag groeien onder zijn zegen. Dat toch ons
geloof ook zo mag gaan groeien en bloeien. Zó, dat andere mensen het kunnen zien, ervan genieten en zelf ook Christus mogen leren kennen. Mariska
en Theime, bedankt voor jullie enthousiasme en de mooie foto’s.
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Uit de pastorie
Ik kreeg laatst tijdens een pastoraatbezoekje een vraag over één van mijn
preken. De preek was wat onduidelijk geweest omdat de preek zou gaan
over Jeremia met zijn varken. Helaas kon ik mij niet herinneren dat ik het
over een varken heb gehad, Jeremia ja, maar die had een boekrol. Na verloop van het gesprek kwam de aap uit de mouw. De knecht van Jeremia
heette Baruch en via het internet klinkt dat net als baarch, het Friese woord
voor varken. We hebben er hartelijk om gelachen. Fijn dat we van die
scherpe luisteraars hebben en dat we over de diensten kunnen naspreken.
Op D.V. 13 november ben ik jarig maar vanwege de corona zal ik dit jaar
mijn verjaardag niet vieren.
Ds. M.J. van Keulen

Oppasrooster
Datum Namen oppas
Tijdens corona periode n.v.t.

Zondagsschool Groep 1 tot en met 6
Datum Onderwerp
Tijdens corona periode n.v.t.

Vrouwenvereniging Liudger
11 november uit het contact Juli/Aug 2020, Naar huis.
Leiding Jopie.
Traktatie Tabina.
25 november uit het contact maart/ April, Gij geheel anders.
Leiding Harma.
Traktatie Trijntje.
Namens Vrouwenvereniging Liudger.
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Kerkdiensten
Woensdag 4 november 2020
➢ 15.30 uur ds. M.J. van Keulen.
➢ 19.30 uur ds. M.J. van Keulen.
➢ De tweede collecte is bestemd voor project diaconie “Open
Doors”.
Zondag 8 november 2020
➢ 09.30 uur ds. D.J. Steensma, wijk 2
➢ 14.00 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 1
➢ De tweede collecte is bestemd voor de hulpverlening.
Zondag 15 november 2020
➢ 09.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 4
➢ 14.00 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 3
➢ De tweede collecte is bestemd voor het kerstfeest.
Zondag 22 november 2020
➢ 09.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 1
➢ 14.00 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 2
➢ De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
Zondag 29 november 2020 voorbereiding H.A.
➢ 09.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 3
➢ 14.00 uur ds. A.A.L. Aalderink, wijk 4
➢ De tweede collecte is bestemd voor het project Haïti van de diaconie.
Heilig Avondmaal in 2020:
➢ Zondag 6 december 2020
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Heilig Avondmaal in 2021:
➢ Zondag 28 maart 2021
➢ Zondag 6 juni 2021
➢ Zondag 26 september 2021
➢ Zondag 12 december 2021
Wijzigingen gemeentegids
(Wijzigingen, toevoegingen of reden verwijdering zijn vet gedrukt)
➢ Blz. 2: onttrokken:
➢ Blz. 9: overleden:

Berend Boom en Sijtske Boom.
Br. R.J. van der Wal

Koffiekletser
(gespreksvoer bij de koffie)
•

Hoe laat jij zien dat je christen bent?

Ik hoop en bid dat we elkaar in goede gezondheid weer mogen ontmoeten. Bidt u mee?
Met vriendelijke groet,
Sija van Keulen
(0512 722 006)
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Verjaardagen 70-plussers etc.
01-11 (1942)
04-11 (1939)
08-11 (1949)
09-11 (1944)
10-11 (1945)
13-11 (1947)
15-11 (1944)
21-11 (1943)
28-11 (1934)
02-12 (2002)
04-12 (1948)

zr. A. Rekker-van der Veen
Lytse Wei 6a
9289 LA Drogeham
zr. A. de Jong-van der Vaart
Tillewei 15a
9289 HB Drogeham
zr. L. Storm-Kooistra
Master Hoeksmawei 1
9289 JM Drogeham
zr. A. Storm-Luimstra
Nijewei 54
9281 NW Harkema
br. S. Stienstra
It West 7
9284 KD Augustinusga
zr. M. Wijnsma-van der Veen
Blauwewyk 7
9233 KX Boelenslaan
br. R. Bil
Noorderdwarsvaart 185
9201 KK Drachten
br. H. Postmus
Ds. Biesmastrjitte 10
9289 JT Drogeham
br. M. de Jong
Tillewei 15a
9289 HB Drogeham
Siebe Wisse
Symen Halbeswei 8-4
9255 LL Tietjerk
zr. J. Nicolai-Douma
Nijewei 49
9281 NT Harkema

Allen een fijne verjaardag en van harte Gods zegen gewenst.
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Van de penningmeester
Collecten
06 sep 20

Kerk
Bouwfonds/diaconie
Kerkelijke kassen

€ 189,11
€ 91,-€ 280,11

13 sep 20

Kerk
Bouwfonds/diaconie
Kerkjeugd

€ 189,11
€ 91,-€ 280,11

20 sept 20

Kerk
Bouwfonds/diaconie
Kerkelijke kassen

€ 193,11
€ 91,-€ 284,11

27 sept 20

Kerk
Bouwfonds
Senegal Medische missie

€ 216,11
€ 68,-€ 391,54

Totale collecten 6/9/20 t/m 27/09/20

€ 2.364,29

Het overzicht van oktober wordt vermeld in het contactblad van november.
Let op! Het geld voor de collecten dat vanaf 20 oktober binnenkomt
wordt niet meer geboekt in de maanden maart t/m september, maar
deze worden geboekt in de maanden, oktober november e.v.
Collectebonnen
In november is er geen verkoop collectebonnen.

12
Let op!!
Gekochte collectebonnen kunnen eventueel ingeleverd worden voor bijvoorbeeld de dankstondcollecte en/of Dorcas.
U kunt uw collectebonnen in een envelop o.v.v. dankstondcollecte en/of
Dorcas deponeren in de witte brievenbus in de hal van de kerk of in de
brievenbus bij mij thuis. U hoeft uw naam niet op de envelop te zetten.
Giften september
€ 39,-- voor de kerk via de rabobank
€ 200,-- bijdrage voor de kerk als gast via de rabobank
€ 100,-- voor de kerk via ds. van Keulen
Collecten tijdens coronavirus crisis
Er kan nog steeds niet op de normale manier gecollecteerd worden.
U kunt u gift voor de collecten overmaken naar het rekeningnummer
NL82 RABO0304200182 of NL22INGB0004922956 t.n.v. CGK Drogeham o.v.v. collecten.
Ik zou u wel vriendelijk willen verzoeken om aan te geven over
welke periode uw overschrijving betrekking heeft.
Ook zou ik u willen verzoeken om uw overschrijvingen zoveel mogelijk te
bundelen. Voor elke overboeking is de kerk namelijk wel bankkosten verschuldigd.
De diaconie heeft voor de dankstondcollecte gekozen voor het project
Open Doors en voor de 2de collecte van 29 november het project Haitï
Rehabilitatie kindslaven (HAI138.
Bedankt voor al uw giften en bijdragen,
S.M. Bakker (penningmeester@cgkdrogeham.nl)
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Dankbetuigingen
Hierbij wil ik een ieder hartelijk danken voor alle kaartjes, telefoontjes en
bloemen die ik vanuit de gemeente mocht ontvangen in de afgelopen tijd.
Maar bovenal dank aan onze God die alles zo wonderbaarlijk wel heeft gemaakt na deze moeilijke periode.
De tekst die mij bij dit alles heeft gesterkt is: "Vrees niet, want Ik ben met u;
wees niet ontzet, want Ik ben u God" (Jesaja 41: 10)
Hartelijke groeten,
J. Poortman-Huisma
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, in de vorm van uw gebed, kaarten, telefoontjes en bezoekjes, tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man, onze
vader en opa.
Dit alles heeft ons erg veel steun en kracht gegeven.
Hartelijk dank hiervoor.
Jeltje van der Wal-Oosterhof, kinderen en kleinkinderen.
Dankbaar zijn we dat we op 17 september ons 55 jarig huwelijksjubileum
mochten gedenken. Bedankt voor de vele kaarten en telefoontjes. Maar bovenal dank aan onze God en Vader die ons zolang gespaard en gedragen
heeft.
Sietze en Rommy Hoekstra
Langs deze weg wil de diaconie u hartelijk bedanken voor de gedane gift
van 500 euro.
Wij gaan deze vrijwillige storting inzetten voor projecten van de MAF,
Stichting de ondergrondse kerk en de Lepra-zending.
Namens de diaconie: Y. Buist

14
Langs deze weg willen we iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten
en telefoontjes tijdens mijn verblijf in Brugchelenkamp en thuiskomst i.v.m. een blessure aan mijn knie die ik heb opgelopen
bij een val. Gelukkig is het gips er weer af. Ik heb nu een brace die ik nog
wel een tijdje zal moeten dragen.
Bovenal dank aan de Here die gespaard en gedragen heeft.
Een hartelijke groet,
Marten en Sjoukje Kloosterman

Dankdagkalender 2020
‘God zorgt’ is het thema van de nieuwe dankdagkalender. Met deze kalender kunt u zeven dagen met uw gezin stilstaan bij het leven van Ruth.
Door middel van het lezen van een Bijbelgedeelte, vragen, opdrachten en
raadsels leert u in de week van dankdag over Ruth en Gods trouwe zorg in
haar leven. Ook wordt er meer verteld over het onderwijsproject van
Woord en Daad in Columbia. Deze kalender is tot stand gekomen in samenwerking met andere jeugdbonden en Woord en Daad. De kalender
wordt in uw gemeente uitgedeeld of kunt u vinden bij dit kerkblad.
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Betrouwen
It is in reizgjen troch de tiid
Ús libbenhjir op ierd?
Gjin sizzen fan wat eltse dei
It libben ús wer biidt.
Soms is it die, mar dan wer nacht
It skimerts út en troch
De wie net goed te sjen
It hjir en no is inkeld wat men sjocht
Sjoch dan dochs op nei Him
Waans hert fol lefde is
Hy sjocht en siket eltsenien
Dy it paad bitiden bjuster is.
Al is de wei dan tige smel
It paad únsljocht en och sa min
Wy kinnen yn betrouwen gean
Mei Him dy’t ús by name kin.
Oan Heit syn han nei’t Heitelan
It jild foar elts fan ús
Oan Heit syn han nei’t Heitelan
Dan komsto ienris thús
(ingezonden)
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GIVT
Digitaal collecteren nu ook in de Christelijke Gereformeerde kerk van
Drogeham !
Vanaf dit weekend is het mogelijk om via een smartphone mee te doen
met de collecte. Hiervoor is de Givt-app nodig. Je kan na het downloaden
direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie
kan je ook op een later moment afronden. Downloaden van de app kan
op www.givtapp.net/download. Het is een extra aanvullende mogelijkheid
naast de gebruikelijke systemen (collectebonnen/cash/overschrijving).
We gaan dus ook Givt gebruiken. Dat betekent dat iedereen die dat wil,
met de Givt-app mee kan doen aan de collecte, wanneer en waar je maar
wilt. Of je nu in de kerkzaal zit of vanaf huis de dienst mee beleeft. Je
downloadt de app, registreert je eenmalig en je bent klaar om met Givt
mee te doen aan de collecte.
Op het moment van geven bepaal je de hoogte van je gift/giften. Je bent
dus niet beperkt door wat je aan kleingeld hebt of het aantal collectebonnen dat je beschikbaar hebt. Verder heb je met een druk op de knop een
overzicht van al je gedane giften in je mailbox, makkelijk voor het opvoeren van je giften bij de belastingaangifte. Ook kun je vanuit de Givt-app al
zo’n 150 goede doelen steunen.
En ook niet onbelangrijk, je bent voor de ontvangende partij als gever
anoniem.
Hoe werkt het?
Download de Givt-app (gratis) www.givtapp.net/download en registreer
je en je bent klaar voor gebruik!
Wanneer je de app gaat gebruiken om te geven:
1. Open de app
2. Je komt direct in het geefscherm. Hier geef je aan wat je wilt geven. Zijn
er meerdere collectedoelen? Klik op +collecte toevoegen en geef aan wat
je voor het 2e en eventueel het 3e doel wilt geven
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3. Kies hoe je wilt geven (dat kan op 3 manieren)
-

Via de Givt geef knop van gift op het scherm van kerkdienstgemist.nl
QR code: er opent een camerascherm, scan de QR-code en je kunt
je telefoon weer opbergen
Lijst: kies de kerk uit de lijst, klik op de naam van de kerk en je
kunt je telefoon weer opbergen

Heb je een vraag of kom je er niet helemaal uit? Bel ons gerust, we helpen
je graag een handje.
Aandachtspunt:
Als je full screen de dienst bekijkt zie je de geef button van Givt niet, wel
als je even teruggaat naar de kerkdienst gemist pagina, dan zie je knop
rechts onderin beeld.
Mocht u nog andere vragen hebben dan kunt u meer informatie vinden op
de website van Givt en ook op de website van onze eigen kerk www.cgkdrogeham.nl of u kunt contact opnemen met Y Buist, via 06-4388337 of
via y-buist@home.nl
N.B.
Mocht u een groter ( >= 100 euro bijvoorbeeld) bedrag willen doneren is
het wellicht beter om dat rechtstreeks via een overboeking te doen, er gaat
een percentage van 4,8 % naar de Givt organisatie, dat is bij grotere bedragen een behoorlijk bedrag. Het is dan niet zo anoniem, maar ook dan weet
alleen de boekhouder de gegevens van de schenker en ook hij is aan geheimhouding gebonden.
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Kopij contactblad
Het contactblad wordt verzorgd door Tineke Claus en Sija van Keulen.
Kopij dient binnen te zijn op de laatste donderdag voor de laatste zondag
van de voorafgaande maand voor 18.00 uur op e-mailadres:
contactblad@cgkdrogeham.nl
Volgende kopij a.u.b. op 26 november.

Puzzelplezier
De oplossing van de puzzel uit het oktobernummer was:
Dat Uw ogen open zijn nacht en dag over dit huis, over deze plaats.

Puzzelpuntenklassement 2020-2021
Aize en Geertje Bakker uit Drogeham
Arjen en Klaasje Veninga uit Buitenpost
Jeltje van der Wal uit Visvliet
Bienke Storm uit Drogeham
Jannie Alma uit Augustinusga
Fokje Wiersma-Elzinga uit Kootstertille
Lammert en Marijke Wijnsma uit Boelenslaan

3 punten
3 punten
3 punten
2 punten
1 punt
1 punt
1 punt

De puzzel van dit november nummer telt mee voor 1 punt.
Elk huishouden kan per keer 1x meedoen.
Doet u ook mee?
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Samen Zingen Bij Het Orgel ‘Thuis bij de Vader’
Zondagavond D.V. 15 november a.s. hopen we weer een zangavond te organiseren. Deze zal online te volgen zijn. Aanvang 19.30 uur.
Het thema is ‘Thuis bij de Vader’.
Als je aan thuis denkt, dan is dat je comfortzone, de plek waar je helemaal
jezelf kunt zijn, daar waar je vrij bent, waar het allemaal niet hoeft maar
mag.
Maar thuis heeft in deze tijd ook een andere lading gekregen.
Thuis werken, thuis naar school, verplicht thuis moeten blijven en ook
thuis naar de kerk.
We willen deze avond stilstaan bij wat betekent het om thuis te zijn bij de
Vader.
Dan gaat het o.a. om 3 dingen:
• het huis van God als de kerk en gemeente en daar naar verlangen
• thuis bij de Vader, Hij zelf is je Thuis, Zijn aanwezigheid ervaren
in je stille tijd en bidden, Gods verborgen omgang, je binnenkamer
• Thuiskomen, eeuwig bij Hem zijn en daarnaar uitkijken
De complete liturgie vindt u op de website van de kerk. Dit is het programma:
Welkom en Opening met gebed en het lezen van Psalm 84 door
Ds. M.J. van Keulen:
1. Psalm 27. Vers 2,3 en 7
2. Gezang 322 Hoor Gij ons aan. Vers 1,2,5,6
3. Weerklank 288, Opwekking 464 Wees stil voor het aangezicht van
God. Vers 1,2,3
4. Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats Heer
5. Psalm 25. Vers 1 en 7 met bovenstem
6. Gezang 323, Weerklank 431 God is tegenwoordig. Met wisselzang,
vers 1, 2, 4, 7, 8
7. Schriftberijming 26, Weerklank 83 Wij mogen tot Gods woning
gaan. Vers 1,3,4,5
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8. Zingende Gezegend 213, Gezang 163 Dit huis een herberg onderweg. Vers 1,2,3. Melodie Psalm 84
9. Gezang 440 JdH, 461 Weerklank 489 Ik heb de vaste grond gevonden. Vers 1,2,4
10. JdH 231 O denk aan het huis bij de Heer. Vers 1,2,3,4
11. ELB 194 Er is een stad voor vriend en vreemde. Vers 1,2,3,4
12. JdH 199, Weerklank 214, ELB 406 Eens zal op de grote morgen.
Vers 1,3,4
Sluiting door Ds. Van Keulen
In december hopen we weer een SZBHO te organiseren met als thema
‘Advent/Kerst’. Hiervoor kunt u verzoeknummers inleveren bij Henk
Alma.
Tot slot nog een luistertip: SZBHO 14 juni jl. God de Heer regeert.
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Platform Autisme in de kerk
p/a: Eleos
Printerweg 21-23
3821 AP Amersfoort
T 088 – 8921861
E info@eleos.nl
I www.eleos.nl/autismeindekerk

UITNODIGING
Webinar ‘Autisme, geloven en kerk’
D.V. donderdag 26 november 2020 organiseert Platform Autisme in de kerk
een webinar ‘Autisme, geloven en kerk’.
Tijdens dit webinar zal prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, rector Kennisinstituut christelijke ggz en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie Vrije Universiteit een lezing verzorgen.
Prof. Hanneke Schaap zal het thema toespitsen op de voorstelling die mensen zich maken van God. Het beeld dat christenen zich vormen, wordt bepaald door wat zij in de Bijbel over God lezen, in preken over Hem horen
en hoe zij Hem in hun persoonlijk leven ervaren. Maar ook ervaringen met
mensen en de manier waarop het brein werkt, spelen erin mee. Wat betekent
dit voor mensen met autisme en hun voorstelling van God? Zij hebben immers vaak moeite met verbeelding?
Na de lezing vertellen twee ervaringsdeskundigen iets over de invloed die
autisme heeft op de manier waarop zij het geloof in het dagelijks leven en
in de kerk beleven.
Aanmelden kan via www.eleos.nl/autismeindekerk
Deelname aan het webinar is gratis. Het webinar start om 19.30 uur en duurt
tot 21.00 uur.
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Organisatie
In Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Eleos
en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse
bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nella van Dijke, Platform Autisme in de kerk
T 088-8921861
E nella.vandijke@eleos.nl

Agenda
3 nov
4 nov
9 nov
10 nov
11 nov
15 nov
17 nov
18 nov
24 nov
25 nov
1 dec
2 dec
7 dec
16 dec

Voorlezen
Dankdag voor gewas en arbeid
Dankdag voor gewas en arbeid
Kerkenraad
Voorlezen
Vrouwenvereniging Liudger
Samen zingen bij het orgel
Voorlezen
Vrouwenclub Tabitha
Voorlezen
Vrouwenvereniging Liudger
Voorlezen
Vrouwenclub Tabitha
Kerkenraad
Kerstmiddag

15.30 uur
15.30 uur
19.30 uur
19.15 uur
15.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
15.30 uur
19.45 uur
15.30 uur
19.30 uur
15.30 uur
19.45 uur
19.15 uur

Voor alle data in de agenda geldt: ‘Zo de Heere wil en wij leven’
(Jakobus 4:15).
Kijk ook eens op de website: http://www.cgkdrogeham.nl/agenda/
Agenda items kunnen ook worden doorgegeven via
website@cgkdrogeham.nl

