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Zondag 1 januari 2023         10.00 uur                            19.00 uur Westenhage geen dienst 
Voorganger:                         ds.G.C.van Rheenen  
Organist/pianist                    dhr. H. Kamphof                                   
Inzameling van de gaven:    1e: Diaconie      2e: De  kerk     Bij de deur: Energiekosten kerkgebouwen 
Bl{emen  Gaan namens de gemeente naar: Dhr. Riekus Veldkamp en naar Mevr. Gerrie Knol voor 
haar 89e verjaardag.  
De bloemen van Oudejaarsavond zijn gegaan naar Ds. Cor Baljeu. Een attentie is gebracht bij          
dhr. Jukema voor zijn 85e.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Welkom! 
Fijn dat u/jij deze zondagsbrief leest! Via de zondagsbrief geven we berichten aan elkaar door en leven 
we met elkaar mee.  
Zaterdagavond om 19.30u leidt ds. Cor Baljeu de gezamenlijke Oudejaarsdienst in de Stinskerk. Hij 
staat met ons stil bij belangrijke momenten in ons gemeenteleven van het afgelopen jaar. Na de 
jaarwisseling ga ik dan voor op zondagmorgen in de Nieuwjaarsdienst. Uiteraard is er na de dienst 
koffiedrinken en gelegenheid elkaar zegen toe te wensen voor 2023.  
Volgende week zondag leidt ds. Edward van ’t Slot de dienst. In de avond om 19.00u is er een 
samenkomst in Westenhage waarin dhr. K. Fredriks voorgaat. 
 
Liturgie Nieuwjaarsmorgen 
Zingen vóór de dienst: keuze organist; Psalm 8: 1, 3 en 4; LB 482: 1 en 3 ‘Er is uit ’s werelds duist’re 
wolken’; Gez. 148: 1 en 2 ‘Wees wellekom, Immanuël’; LB 489: 1 en 2 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore;  
Lied ‘Alle einden van de aarde’. Bijbellezingen Numeri 6: 22-27 en Lucas 2: 21. Thema: ‘In Jezus’ 
Naam’ 
 
Meeleven 
Daags voor Kerst werden we opgeschrikt door het bericht dat Fleur Dekker verongelukte op de 
Diezerkade. Een noodlottige samenloop van gebeurtenissen maakte een abrupt einde aan haar jong 
opbloeiende leven. Voor Lysander en Sandra, Kyra en Luna, voor naastwonende oma en verdere 
familie en ons allemaal niet te bevatten. Wat een verdriet. Wat een gemis. Zo oneerlijk. Waarom moest 
dit zo gebeuren. 
Vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden. Laten we elkaar vasthouden, voor elkaar bidden en de 
naam van Fleur blijven noemen.    
 
Bij de tijd: plannen maken onder het voorbehoud van Jakobus 
Een nieuw jaar is aangebroken en dat zet aan tot vooruit kijken. Wat hoop en verwacht ik van dit 
nieuwe jaar? Welke voornemens heb ik? Waar zullen we dit jaar naartoe op vakantie gaan? Ook in het 
kerkelijk werk wordt vooruit gekeken. Met name door preekvoorzieners, zij proberen de nieuwe 
preekroosters weer ingevuld te krijgen. Overigens, niet voor 2023, maar voor het jaar 2024! 
Dienstenroosters worden een jaar van tevoren samengesteld. En als het over bijvoorbeeld de 
Kerstdagen van 2024 gaat hebben we het dus over bijna 2 jaar van tevoren. 
Voorheen was dat anders. Toen ik 20 jaar geleden predikant werd was Pasen het moment om vooruit 
te gaan kijken naar het opvolgende jaar. Langzamerhand is dat moment steeds verder vervroegd en 
werd er steeds eerder getelefoneerd tussen preekvoorzieners en predikanten om maar niet ‘achter het 
net te vissen’. Inmiddels is doorgaans 1 januari het moment geworden, hoewel er steeds meer ook wel 
in december al afspraken gemaakt worden. Dat doe ik niet, want ik ben van mening dat je ergens een 
streep moet trekken.  
Deze maand ga ik met Els van de Kamp om de tafel zitten om de zon- en feestdagen van 2024 door te 
nemen. Wij zeggen dan tegen elkaar dat we dit doen ‘onder het voorbehoud van Jakobus’, of ‘Deo 
Volente’. Dat is passend te bedenken bij alle plannen die je maakt. Want zoals Jakobus in zijn brief 
schrijft: wij weten niet hoe ons leven er morgen uitziet. Laat staan over een jaar.   
 

 



En verder… 
Veel dank voor alle kaarten, mails, attenties en goede wensen die wij de afgelopen weken ontvingen. U 
en jij zegen en vertrouwen gewenst voor het jaar 2023.  
Deze week heeft collega Jeroen Knol vakantie. Ik ben van plan gemaakte overuren te compenseren en 
sta standby voor als het nodig is. Contact is deze week het beste te leggen via de mail op 
predikant@stinskerk.nl. 
 
Gezegende Nieuwjaarszondag en een goede week gewenst. De Heer zij ons allen nabij.   
Hartelijke groet, ds. Gerlof van Rheenen 
 
Meeleven  
Een welkom aan iedereen hier in de kerk, de lezers van de Zondagsbrief en de luisteraars thuis met 
ons verbonden.  
Het aantal kerkgangers zal vanmorgen niet veel zijn, zo na oudejaarsdag. Als 2 of 3 in Uw naam geloof 
delen, hoop koesteren,  
liefde schenken, elkaar de hand toesteken, elkaars zwakte dragen, elkaar levenskracht geven dáár bent 
U in hun midden, als Bron van Leven.  
De afgelopen week waren er mooie diensten. Op Kerstavond met medewerking van One Spirit en op 1e 
Kerstdag met muziek  
van Excelsior. Gloria in Excelsis Deo.  
Maar ook zomaar is er ineens zoveel verdriet gekomen in het gezin en familie van Lysander en Sandra 
en Kyra en Luna Dekker.  
Zaterdag 24 december is plotseling uit het leven weggerukt door een verkeersongeluk Fleur Lysanne in 
de leeftijd van 16 jaar.  
Fleur was een bijzonder kind en wij zijn trots dat wij haar ouders en zussen mochten zijn. Zo staat het 
geschreven op de rouwkaart.  
Vanuit De Stinskerkgemeente onze deelneming bij het overlijden van Fleur. De leegte die jij achterliet, 
toen je plotseling moest gaan, herinnert ons nog elk moment en elke dag aan hoe intens jij hebt 
bestaan. We wensen degene die achterblijven sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd. Maar ook voor 
de tijd die komt.  
Ook denken we aan de chauffeur van het transportbedrijf. Dit zal altijd met hem meegaan.   
Zo is er veel verdriet aan de Zalkerdijk, het is een hechte buurt gemeenschap. Op 1e Kerstdag overleed 
ook nog een buurman.  
Hessel Schutte in de leeftijd van 77 jaar. Wij wensen zijn vrouw Marijke kinderen en kleinkinderen 
sterkte in deze tijd van afscheid nemen. Voor deze familie kracht voor elke nieuwe dag toegewenst.  
We denken aan de zieken en ook aan hen die zorgen kennen, of wachtende zijn op een operatie.  
Mevr. Marie Beltman is opgenomen geweest in De Isala. Nu weer thuis gelukkig. We wensen haar een 
goed herstel.  
Zo mogen wij elkaar Heil en Zegen toewensen voor het nieuwe jaar 2023.  

 
NIEUWJAAR.  
Op weg naar de toekomst  
is het maar 1 ogenblik  
de tijd staat niet stil  
maar neemt ons mee het nieuwe jaar 2023 binnen.  
Onze zorgen en ons verdriet   
vreugde en verwachting  
hoop, verantwoordelijkheid  
worden als vanzelf meegenomen  
over de drempel van de tijd  
het nieuwe jaar binnen.  
Geertje de Graaf. tel.: 038-4210188. e-mail:kdegraaf@ziggo.nl  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Oudejaarsdienst, zaterdag 31 december 
Door de lockdown van vorig jaar is het u mogelijk niet opgevallen, maar met ingang van 
oudejaarsavond 2021 hebben we afgesproken dat de oudejaarsdiensten gezamenlijke diensten worden 
met de Open Kring in een overzichtelijke volgorde: de even jaren in de Stinskerk, voorganger van de 
Open Kring, oneven jaren in de Open Kring, voorganger van de Stinskerk. Oudjaar 2022 mag ik u dus 
in de Stinskerk voorgaan. Aan de hand van een klein hoofdstuk uit het boek De Beeldhouwer en zijn 
beeld (1978), wil ik met u nadenken over het fenomeen ‘tijd’. Het mag geen verrassing zijn dat bij zo’n 
thema Prediker 3, 1 – 9 op de liturgie staat. Maar hoe brengen wij tijd door? Daarom horen we uit de 
brief van Paulus aan de Filippenzen hoofdstuk 4, de verzen 4 tot en met 9.  
We kijken ook terug op het afgelopen jaar vanuit de vraag: ‘…hoe hebben wij onze tijd doorgebracht?’ 
Zeven kaarsen worden aangestoken bij zeven gebeurtenissen in beide kerken. In de hoop u 
zaterdagavond te ontmoeten. Bent u verhinderd? Dan wens ik u bij dezen een heel goed Nieuwjaar. In 
de verwachting dat we in het nieuwe jaar als kerken in verbondenheid naar elkaar toe zullen groeien 
wens ik u vrede en alle goeds voor 2023!  

Ds. Cor Baljeu. 
 
Zondag 1 januari 2023: Energiekosten kerkgebouwen 
Op deze eerste dag van een nieuw kalenderjaar wensen we elkaar veel heil en zegen.  
We hopen van harte op vrede en warmte tussen alle mensen op aarde. En we hopen ook dat er dit jaar 
op de zondagen en de vier- en gedenkdagen veel mensen naar de kerk kunnen gaan. Een veilig 
onderkomen om de Bijbel te openen, te zingen en te bidden om Gods ontferming en hartverwarmende 
liefde middenin de wereld die steeds killer lijkt te worden. Helpt u mee er zorg voor te dragen dat onze 
kerkgebouwen aan iedereen een warm welkom bieden? Juist in deze tijd is uw gift hiervoor hard nodig. 
 
Bijbelsgesprekgroep 
Dinsdagmorgen 3 januari 2023 hopen we elkaar weer te ontmoeten. We gaan dan verder met ons boek 
Morgen doe ik het beter. Lukt het om met onze voornemens het beter te doen? Vaak nemen we ons 
voor om het beter te doen, maar hebben we het niet gedaan. Dan zijn we nalatig. We worden dan boos 
op ons zelf. Misschien helpt het om er vanmorgen eens met elkaar over te praten. We willen ons 
natuurlijk wel laten leiden door de boodschap van de Here Jezus. De Bijbellezingen zijn: Handelingen 7 
vers 54 t/m 8 vers 3 en Johannes 21 vers 15-19. Dinsdagmorgen om kwart voor tien. U bent welkom in 
de Stinskerk. 
Met een vriendelijke groet, 
Gerrit Zwakenberg 
 
Samen lekker eten 
U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd van donderdag12 januari 2023 
De Stinsmaaltijd is een gezellig moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te nuttigen.  
Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden altijd gevarieerd maakt. 
Het eten wordt in buffetvorm aangeboden. 
Iedereen, jong en oud, is welkom! 
 
Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 6,50 
Kinderen 8 t/m 12: € 3,- 
Kinderen onder de 8: Gratis 
 
De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30 uur.                                                   U 
moet zelf voor vervoer zorgen. 
  
Opgeven voor het eten kan via de lijsten in de kerk tot zondagochtend 8 januari, via de commissie of 
per e-mail tot en met maandag 9 januari. 
 
We heten u graag welkom op donderdag 12 januari 2023 
Groeten, de stinsmaaltijdcommissie 
 
Sylvia Eikenaar (4203533), Tiny de Vries (4218743),Geertje de Graaf (4210188), Stijn van de Wetering 
(4220997) stinsmaaltijd@stinskerk.nl 
 



 
 
 
Michaëlsvieringen in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur	
Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag is er geen viering.	
Toelichting voor de komende zondagen 	
In de reeks zondagen die tot de Epifanie worden gerekend staat telkens één lied centraal. Meest uit 
het Liedboek 2013.	
Zondag 8 januari Michaëlsviering, vg. ds. Nelleke Eijgenraam m.m.v. enkele leden van de 
Michaëlscantorij, muzikale leiding Toon Hagen.          	
 
Bloemendienst:  
Zondag 1 januari : Mw. R. Kwakkel 
Zondag 8 januari: Mw. van Gerner 
 
Oppasdienst:   
Zondag 1 januari: ? en Ite 
Zondag 8 januari: Greciella, Jenny Vrieswijk 
 
Stinskids: 
Zondag 1 januari: Kinderen in de dienst i.v.m. vakantie 
Zondag 8 januari: Onderbouw Amber en Maayke  
                              Midden Bovenbouw: Jannie, en Jennie  
 
Agenda: 
Maandag 2 januari: Collectemunten verkoop 16.30 uur Stinskerk, 18.15 uur ’s Heerenbroek 
Dinsdag 3 januari: Bijbelsgesprekgroep 9.45 uur 
Vrijdag 6 januari   :  Gebedskring 
 
De zondagsbrief van 8 januari wordt gemaakt door: Pop van Gelder * zondagsbrief@stinskerk.nl  
( 4213511. Kopij in Arial 10 inleveren uiterlijk donderdag 17:00 uur.  
Wanneer u kopij aanlevert voor de Zondagsbrief gaan wij ervan uit dat wanneer er persoonlijke gegevens van een ander instaan, 
u schriftelijke toestemming (bijv. via de mail) heeft om deze te laten plaatsen. Door het inleveren van de kopij gaat u automatisch 
akkoord dat de aangeleverde persoonlijke gegevens hierin genoemd – van uzelf of een ander – zowel in de papieren versie als 
op de website mogen worden gepubliceerd. Indien uw persoonsgegevens zijn gepubliceerd in de Zondagsbrief en u daar 
bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba.  

   

 


