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Zondagsbrief

10 januari 2021

Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver. (…)
Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
Psalm 2: 10 t/m 12

Hartelijk welkom in deze eredienst van geloofsgemeenschap Sion!
17.00 uur:
Organist:

dhr. Anton Verstoep uit Barneveld
Gert Sijl

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Voorzang: Lied 70: 1 (Bundel Weerklank)
Heer Jezus, Uw genade,
is mij genoeg.
Tot winst maakt Gij de schade,
die ik verdroeg;
in zwakte zal ik roemen:
'het is volbracht!',
en zo mijn onmacht noemen,
verborgen kracht.
Gelegenheid voor stil gebed
Votum en groet

Lied 232: 1 (Bundel Weerklank)
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs.
Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.
Geloofsbelijdenis
Psalm 17: 3 (OB)
Ik zet mijn treden in Uw spoor,
opdat mijn voet niet uit zou glijden;
wil mij voor struikelen bevrijden,
en ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
omdat G', o God, mij altoos redt,
ai, luister dan naar mijn gebed,
en neig Uw oren tot mijn klachten.
Lezing uit de Bijbel: Filippenzen 3: 17 t/m 21
Psalm 17: 7 (OB)
Red mij van hen, die 't ruim genot
der wereld voor hun heilgoed achten;
geen deel, dan in dit leven, wachten,
en maken van den buik hun god;
van hen, die weelde, schatten, staten,
hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot,
verliezen moeten met den dood,
en hunnen kind'ren overlaten.
Verkondiging met als thema: Hemelburgers…!?
Psalm 8: 6 (NB)
HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Slotzang: Psalm 150: 1 (NB) – staande
Looft God, looft Hem overal. / Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht, / om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen. / Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet. / Hem zij eer, Hij zij geprezen.
Zegen
Collecten en zendingsbus
1e collecte - Verre Naaste. Bestemd voor een waterpompinstallatie in Kenia. Het realiseren van een stromend waterinstallatie in Lokichar voor het
ziekenhuis en in Lokoropus voor een cultureel- en kerkelijk gebouw. Dit
wordt nu met jerrycans aangevoerd. Met name voor het ziekenhuis is
schoon vers drinkwater een eerste prioriteit.
2e collecte - Het werk in geloofsgemeenschap Sion.
Zendingsbus - De opbrengst van de zendingsbus bij de uitgang van de
kerk is bestemd voor werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
Geloofsgemeenschap Sion ondersteunt het werk van Matthijs en Rosa
Geluk, die sinds 2016 met hun vier kinderen in Peru wonen en daar zendingswerk doen.
Heeft u nog geen Kerkgeld App? Scan dan de QRcode hiernaast om direct de collectegelden digitaal
over te kunnen maken.

Agenda
Zondag 17 januari

Hoopt in de dienst om 17.00 uur ds. R.W. van Mourik
uit Alblasserdam voor te gaan. In deze dienst wordt
Lucas van Mourik gedoopt. Meer info over de aanmelding voor deze dienst, zie elders in deze zondagsbrief.

Contactpersonen geloofsgemeenschap Sion
Voorzitter: dhr. H. Nagel
035-6947347
Pastoraat: ds. L.W. van der Sluijs 033-2571914
Secretaris: dhr. J. Mauritz
035-6932847

henk.nagel@kpnmail.nl
lwvandersluijs@solconmail.nl
secretaris.sion@gmail.com

Aan onze gasten
Fijn dat u naar deze dienst gekeken/geluisterd heeft. Wilt u meer weten
over het christelijk geloof of over geloofsgemeenschap Sion, neemt u dan
contact op met onze voorzitter Henk Nagel. Als u er prijs op stelt ons kerkblad Ontmoeting en/of de zondagsbrief per mail toegestuurd te krijgen, kunt
u dat melden aan onze secretaris Jan Mauritz: secretaris.sion@gmail.com.
Doopdienst op zondag 17 januari
Volgende week zondag hopen we een doopdienst te hebben waarin Lucas van Mourik,
zoon van Roeland en Liesbeth, gedoopt zal worden. Deze datum was al gepland voor
de lockdown van kracht werd, en besloten is deze doopdienst door te laten gaan.
Door de lockdown is het aantal kerkgangers beperkt tot 30. Aangezien er een deel
van de familie van Roeland en Liesbeth aanwezig zal zijn, is er niet plek voor alle
gemeenteleden. Wilt u graag aanwezig zijn bij deze dienst, dan kunt u dat telefonisch
of via e-mail melden bij Jan Mauritz (035-6932847 of secretaris.sion@gmail.com). Als
er teveel aanmeldingen zijn, zullen we enkele aanmelders moeten teleurstellen en
zullen zij de dienst thuis moeten volgen via kerkdienstgemist.nl of kerkwebradio.
Opbrengsten collectes en acties rond de kerstdagen
Rond de kerstdagen zijn er verschillende collectes en andere inzamelingsacties gehouden, die een diaconaal karakter hebben. Graag willen we als diaconie u hiervan
deelgenoot maken.
De kerstmarkt in de Wilhelminakerk, die vanwege het coronavirus digitaal gehouden
is, heeft het mooie bedrag van € 1200,00 opgebracht. De opbrengst was bestemd
voor ons Bussumbrede project in Moldavië en zal gebruikt worden voor brandhout
voor kwetsbare gezinnen in Cobilea. We willen nogmaals Riet Hogenberg hartelijk
bedanken, die in totaal 75 artikelen digitaal verkocht heeft. De collecte in de Kerstnachtdienst bestemd voor Stichting World Vision bedroeg € 138,00. Deze stichting
helpt kinderen met honger. De opbrengst wordt gebruikt voor kinderen in Angola.
Door droogte, overstromingen en nu door de wereldwijde COVID-19 crisis is er een
groot tekort aan eten ontstaan. Onze hulp is harder nodig dan ooit. Op 1e Kerstdag
was de collecte bestemd voor Kinderen in de knel. Project van Kerk in Actie. De opbrengst van de collecte hiervoor bedroeg € 641,50. Deze zal gebruikt worden voor
hulp aan de Griekse vluchtelingenkampen, waar de situatie nu mensonwaardig is.
Allen, die aan dit resultaat van deze opbrengsten hebben bijgedragen, wil ik namens
de diaconie heel hartelijk bedanken. Geweldig al die bedragen in zo’n kort tijdsbestek
bij elkaar gebracht. Wij wensen u een voorspoedig 2021 en vertrouwen weer op uw
steun in het nieuwe jaar.
Namens de diaconie, Jaap Post
Aftrap Actie Kerkbalans en nieuwjaarsreceptie
Het College voor Kerkrentmeesters wil u van harte uitnodigen voor de aftrap van
Actie Kerkbalans en de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 15 januari om 20.30 uur. Deze
bijeenkomst zal online plaatsvinden, wat betekent dat we elkaar kunnen zien en ook
samen het glas kunnen heffen. Naast enkele toespraken, een inspiratiemoment en
muzikale bijdragen, spelen we gezamenlijk een quiz over een onbekende kant van de
Protestantse Gemeente Bussum. Als u mee wilt doen kunt u zich opgeven via de
appostelapp (nieuwjaarsreceptie/Actie Kerkbalans 2021) of via een e-mail aan het
Kerkelijk Bureau (kb@pg-bussum.nl). Na opgave ontvangt u uiterlijk donderdag 14
januari het programma van de avond en de link naar de online-sessie. Tip: nodig een
ander gemeentelid uit om samen deel te nemen aan deze nieuwjaarsreceptie nieuwe
stijl. Wij hopen u vrijdag de 15e te ontmoeten.
Namens het College voor Kerkrentmeesters, Jan Dekker

