
 

 

  
 
 
 

 
 
Zondag 7 februari Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur  
Organist  Gerrit Vastenhouw 
Extra collecte Vandaag bestemd voor Kerk in Actie voor het werelddiaconaat 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen. 
Die maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar voor de inwoners. Door 
klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe.  
Via Kerk in Actie steunt u Bengaalse organisaties om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven in 
dit waterrijke en vruchtbare land. 
Partnerorganisatie CODEC traint de bewoners in klimaatbestendige landbouw. Bij een ramp verlenen 
zij direct noodhulp, vooral aan gezinnen van alleenstaande vrouwen. Zij krijgen dan bijvoorbeeld geld 
om voedsel te komen, en daarnaast nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen 
zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. 
Zo probeert Kerk in Actie samen met partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe 
overstromingen weer op een ramp uitlopen. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Bangladesh om kwetsbare 
mensen te helpen en weerbaar te maken. Van harte aanbevolen. 
U kunt uw gift overmaken op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
rampenbestrijding Bangladesh. 
 
Mededeling Kindernevendienst 
 
Beste ouders en kinderen van de Kindernevendienst, 
 
En natuurlijk ook voor alle andere geïnteresseerden!  
Met ingang van deze zondag zullen wij elke week het materiaal van Kind op Zondag met jullie delen. 
Dit houdt in een linkje naar een wekelijkse podcast, en in de bijlage van de zondagsbrief een PDF met 
de werkbladen. Wij hopen dat jullie daarmee thuis aan de slag kunnen gaan.  
Vaak is een printer bij die werkbladen wel handig! Mocht je die niet hebben, maar wil je wel graag 
de werkbladen gebruiken? Aarzel dan niet om contact  met één van ons op te nemen, dan zoeken we 
naar een oplossing!  
Voor de podcast van deze week, klik hier: 
https://www.kindopzondag.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/KOZ-verhaal-20210207.mp3  
Voor de werkbladen: zie de bijlage.  
 
Vriendelijke groetjes van de leiding van de KND 
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Orde van dienst 
 

Thema: Nader tot Vader! 
 

Organist speelt melodie lied 940 (Hide me now) 
 

Bemoediging en groet 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Schriftlezing: (NBV) Marcus 1: 35-38 
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar 
een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen, die bij Hem waren, gingen Hem 
vlug achterna, en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op zoek!’ 
Toen zei Hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar 
het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’  
 

Organist speelt 1x melodie lied 885: 1 
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Uitleg en verkondiging: (NBV) Marcus 1: 35 
Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar 
een eenzame plek om daar te bidden. 
 

Organist speelt 1x melodie Lied 906: 1 
1. God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 

 

Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader) 
 

Wegzending en zegen  
 

Organist speelt melodie lied 937 (When I’m feeling sad) 
 

 

Bijdragen voor de zondagsbrief graag uiterlijk donderdagavond mailen naar: zondagsbrief@pg-westmaasenwaal.nl 
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