
   Protestantse wijkgemeente 

   Ontmoetingskerk te Rhenen 
   10.00 uur 
 

   zondag 24 januari 2021 
     
                 Derde zondag na Epifanie 

 
  

voorganger  : ds. Ton van Vliet 
muziek   : Eric Voet 

beeld en geluid : Robbert van Oostenbruggen  
  en Jochem Veldhuis  

Muziek 
 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
  
Welkom    
 
Orthodox joodse Shira Choir: psalmtekst  
    
Psalm 127:1 

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; 
als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn 
ronde. 
 
Psalm 121:4 
Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. 
        
Bemoediging, groet en drempelgebed         (staande) 
 
v.  Luister, de HEER, onze God, 

de HEER is de enige. Hij, onze Helper, 

a.  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.  die trouw blijft tot in eeuwigheid, 
a.  en niet laat varen het werk van zijn handen. 
v.  Gegroet, u en jij, in naam van deze God, 
a.  Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 
v.  Heer onze God… door Jezus Christus onze Heer. 
a.    Amen.                                                   (we gaan weer zitten) 
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Gebed om ontferming  
 

Muziek: Klezmer – dansende jood (filmpje) 
 
Gebed om het licht van Gods Geest 
 
Kinderen in het midden 
 
Volksliedje: Hava nagila, gezongen door kinderkoor 
 
Laten we gelukkig zijn, laten we vrolijk zijn, laten we zingen. 
Wakker worden, mensen, met een gelukkig hart! 

 

Lezing: I Samuël 3 vers 1 – 18 
 
Lezing : Marcus 1 vers 14 - 20  
 
Muziek: Door de wereld gaat een woord (lied 802 vers 1 en 4) 
  
Verkondiging 
 
Muziek: Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom (lied 840 vers 1) 
 
Ter gedachtenis:  

 
Alida Cornelia Boelhouwer – Klomp 

Alie 
4 juni 1933  - 14 januari 2021 

 
Muziek: lied 121 vers 4 – De Heer zal u steeds gadeslaan 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collectedoelen 
 

Muziek: Vader, U loven wij (melodie: lied 868) 
 
Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen, 
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden –  
stralende zon, van onze liefde de bron, 
de toekomst ligt in uw handen! 
 



3 
 

Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen, 
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen; 

Gij houdt de wacht, en ook al dreigt soms de nacht, 
reeds glanst het licht van de morgen. 
 
Vader, U loven wij – draag ons door schade en schande, 
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden; 
Christus, ons licht, op wie ons hart is gericht, 
ons leven ligt in uw handen! 
 
Uitzending en zegen 
  
Muziek: Sjaloom chaverim 

  
Vrede, vrienden, tot we elkaar weerzien! 
  
Uitleidend orgelspel 
 
 

Mededelingen zondag 24 januari 2021 
 
Bloemen 

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en 
sterktewens naar mevr. Gré van der Maas, Petuniastraat 3, 3911 

WH Rhenen. Zij is weer thuisgekomen na een heupoperatie en 
periode van revalideren. 

 
 

Collecten 

Gaven t.b.v. voedselhulp Rhenen via rekeningnummer: NL71 RABO 0367 
0305 78 t.n.v. College van Diakenen, o.v.v.  Ontmoetingskerk.   

Voor eredienst en kerkelijke gebouwen is het nummer: NL47 RABO 0478 
6432 84 t.n.v. het CvK PGR, eveneens o.v.v. Ontmoetingskerk.  

  

Komende online-vieringen 
Vanavond wordt er om 19.00 uur een online Taizéviering gehouden. Op 

zondag 31 januari gaat mevr. drs. Wija van der Kaaden – Huttinga te 
Overberg bij ons voor. En op zondag 7 februari ds. Inge de Jong – Baerends. 

De vieringen zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl , dankzij ons trouwe 

team van beeld en geluid!  
 

Digitaal koffiedrinken 
We kunnen digitaal koffiedrinken, direct na de dienst. U/jij kunt meedoen via 

de computer: meet.google.com/pnc-eysi-whs , of via de telefoon: 020 257 

6424, pincode: 148 268 496#  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://meet.google.com/pnc-eysi-whs
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Overleden 
Vandaag gedenken wij Alida Cornelia (Alie) Boelhouwer – Klomp, weduwe 

van Hennie Boelhouwer. Zij is overleden op 14 januari jl. in de leeftijd van 87 
jaar. De laatste maanden woonde zij in een aanleunwoning bij De Tollekamp. 

Afgelopen donderdag heeft de begrafenis plaatsgehad. 

Correspondentieadres: (dochter) Gerda Franken – Boelhouwer, Westeinde 3, 
4041 WC Kesteren.   

 
Meeleven 

Dhr. Ben van Laar, Paardenveld 19, 3911 XG, onderging in december een 

kleine operatie t.b.v het hart. Helaas gaat het nu nog niet beter, er volgt op 
8 maart een reset. Het is voor beiden een spannende tijd, een kaartje is 

welkom. 
De lockdown is nog meer aangescherpt. Met gevolgen voor jong en oud. En 

meerdere gemeenteleden hebben te maken met ziekte, onderzoeken, 

revalidatie, kwetsbare gezondheid. In kleinere kring is dat wel bekend. Houd 
vol, heb lief! Laten we aandacht blijven geven aan elkaar en elkaar blijven 

opdragen in onze gebeden. 
 

TOV-activiteiten gaan niet door tot 1 maart a.s. 

I.v.m. de verlengde lockdown gaan alle activiteiten georganiseerd door TOV 
t/m 1 maart helaas niet door.  

 
Procedure bevestiging ambtsdragers 

De kerkenraad is blij om twee namen te kunnen noemen van gemeenteleden 

die zich beschikbaar hebben verklaard om ambtsdrager te worden binnen 
onze gemeente. De naam van mevr. J.A. (Janny) Kloosterziel, Beukenlaan 

20, als diaken is al eerder vermeld; we noemen nu ook de naam van dhr. 
B.J.N. (Bert) Fintelman, Weversstraat 11, als ouderling scriba.  

Vanwege corona is een bevestiging in het midden van de gemeente op korte 

termijn helaas geen optie. Om het toch mogelijk te maken dat zij officieel 
mee kunnen gaan doen, is het ons streven dat zij op de volgende 

kerkenraadsvergadering, d.d. 17 februari a.s., de belofte van geheimhouding 
afleggen. De officiële bevestiging zal op een later moment plaatshebben in 

het midden van de gemeente! Naar dat moment kijken we uit!    

 
Contact: Medeleven is van grote waarde. Geeft u iets over iemand door, dan 

graag met medeweten van die ander. Mail/bel ons: 
pastoraatok@pknrhenen.nl of Aukje Klootsema-Wittermans, tel. 0317-

741203/Diny van Dijk-Stolte, tel. 0318-510630.   

 
Giften Ontmoetingskerk 

Giften voor de Ontmoetingskerk kunnen worden overgemaakt op:  
NL 70 RABO 0367 0543 61 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. 

Rhenen o.v.v. bijv. Ontmoetingskerk algemeen, bloemengroet,  

beeld & geluid. Info: moretrob@hotmail.com 

mailto:pastoraatok@pknrhenen.nl
mailto:moretrob@hotmail.com

