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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 4 december 2022 

 
Voorganger  : ds Jantina de Ruiter 

Voorlezer  : Annie de Beurs 

Pianist   : Johan de Vries 

Collectedoel  : Stichting Hulpverlening Westfriese Kerken(HWK) 

Liederen  : Lied: 442  Lied 281: 1 – 5  Lied 452: 1, 3  Lied 787: 1 – 3  Lied: 418  

Lezingen  : Lezing: Ruth 4: 13 – 17  Lezing: Matteus 13: 54 – 56   

 

Bij de dienst 

 
Zondag is het de tweede van de Advent. Ruth als voormoeder van Jezus staat centraal. Wie was deze jonge 

vrouw? Waarom wordt haar naam vandaag de dag nog genoemd?  

In Deuteronomium 23 wordt het volk van de Moabieten op een negatieve manier genoemd. Zij mogen nooit tot 

de dienst van JHWH worden toegelaten. Dit volk werd verafschuwd in Israël. Juist uit dit volk wordt Ruth 

geboren. Een vrouw die haar schoonmoeder meer liefheeft dan duizend zonen. Over Ruth zingt Stef Bos: Ik 

weet dat jouw volk bang is voor ons omdat we anders zijn. Maar ik zal bruggen bouwen, daar waar de afgrond 

is. Ruth de bruggenbouwer, liefdevolle schoondochter, weduwe, gelovige vrouw, voormoeder van Jezus. Wat wil 

zij ons vertellen?  

 

Sharon komt voor ons zingen. 

ds. Jantina de Ruiter 

 

 

Collectedoel Diaconie 
 

Ook deze tweede adventszondag collecteren we weer voor de Stichting Hulp Westfriese Kerken. 

Omdat de Stichting Hulp Westfriese Kerken(HWK) ontzettend belangrijk werk doet collecteren we 

tot 18 december voor deze stichting. De HWK is al 25 jaar zeer actief in heel West-Friesland. 

Ze biedt hulp aan alle burgers  in West-Friesland bij crisissituaties. Achtergrond of levensovertui- 

ging doen er niet toe. De hulp is gratis en professioneel. Dit kan omdat veel kerken in West- 

Friesland dit mogelijk maken. 

 

Wat heeft de Stichting Hulp Westfriese Kerken te bieden: 

- Een luisterend oor voor iedereen die praten wil over eenzaamheid, angst, of bij een groot verdriet. 

- Hulp bij het vinden van de juiste instantie die je verder kan helpen. 

- Praktische hulp als je koelkast en je portemonnee allebei leeg zijn. 

- Overbrugging van wachttijden bij voedselbank of uitkering. 

- Een gesprek over levens- of geloofsvragen. 

 

Voor de HWK is de opdracht van Jezus Messias zeer belangrijk: Omzien naar mensen in nood. 

Dus weer een fantastisch doel om voor te collecteren. 

Als u zondag niet naar de kerk komt kunt u altijd een bedrag overmaken op het bankrekening nummer 

van de diaconie van de gemeente Thomas:  NL 88 RABO 0333 0073 28. 

Alvast hartelijk dank! 
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Toelichting bij de 2e schikking in Advent 4 december 2022 

De krans ligt op een paarse doek. Paars is de kleur van advent, de kleur van inkeer en bezinning. 

Vooraan de linkerkant staan 4 kaarsen: 3 paarse en 1 roze. Vandaag steken we de eerste en de tweede kaars 

aan. Deze dag ligt de nadruk op een nieuw begin. 

 

In de krans is nu een glazen schaal gezet, gevuld met water. 

Het water symboliseert het water van de Jordaan, waar Johannes de Doper zich bevindt. Hij heeft opdracht van 

God gekregen om de mensen op te roepen om tot inkeer te komen en zich te laten dopen. 

 

Buiten de krans  aan de rechterzijde liggen donkere stenen en kronkelige boomtakken, verbeeldend de 

donkerheid en het kromme waarin we ons als mensen bevinden. 

 

Wanneer we gehoor geven aan de oproep van Johannes om ons te laten dopen, zullen de paden en wegen 

recht gemaakt worden. Dit wordt verbeeld door de rode rechte takken van de kornoelje.                                                                                                                     

De krans wordt al groener. Zo zal er een nieuw begin ontstaan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woorden bij de 2e schikking: 
 

Mensen gaan in het donker 

Kinderen tasten in het duister 

Iedereen vindt graag 

lichtstralen op zijn pad 

Keer om 

Wat krom is wordt recht 

Nieuw begin ontstaat 
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Ingekomen post bij de redactie van Rondom THOMAS 

 

Dag alle drie,  

 

Marianne en ik willen jullie heel hartelijk danken voor de prachtige uitgave 

van Rondom THOMAS gedurende al die jaren.  

Het was echt het visitekaartje van de gemeente en er was ook altijd veel in 

te lezen. Wij waren er altijd blij over, als ie weer kwam. En nu? Wat jammer 

dat het voorbij is!  

 

We houden ons nog vast aan het woordje voorlopig met vraagteken dat we ergens zagen staan.  

Jammer is het, maar jullie kunnen terugkijken op prachtige jaren en fijne samenwerking. Nogmaals veel 

dank!   Zo, dat wilden we graag even zeggen  

Met hartelijke adventsgroeten, 

Marianne en Chris  

 

 

Onze Jarigen 
 

Dit zijn de jarigen komende week.. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want corona kan zo weer 

toeslaan. We merken het om ons heen. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! 

Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom 

THOMAS). 

 

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:  

 

Mevr. C.C. Ott-Bakker, Hauwert, 8 december 

 

Dhr. L.P. de wit, Oudkarspel, 10 december 

 

 

 

 

 

 

 
Tot onze grote verrassing kregen wij de mooie plant van het bloemstuk uit de 

kerkdienst van vorige week. Wij zijn er heel dankbaar voor.  

  

Groetjes, 

  

Henk & Femmy 
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Ingezonden lied 

 

 In deze donkere dagen 

 Kyriezang bij Psalm 2 
   

 

In de donkere dagen zoeken wij onze toevlucht bij U,  
in deze duistere wereld roepen wij U om ontferming: 

gelukkig die schuilen bij U. 

 

Niet om onszelf bidden wij, 

maar om de ongekende, ongetelde slachtoffers 

van het woeden van de machten..... 

 

Niet om onszelf bidden wij, 

maar om de kinderen op de vlucht, misbruikt, 

verloren geraakt, verdwaald.... 

 

Niet om onszelf bidden wij, 

maar om wie leven zonder middelen van bestaan, 

vluchten voor de armoede, 

om wie opgejaagd worden en geen huis meer vinden..... 

 

Gij die troont in het licht, daal af, 

buig U over Uw kinderen 

en zalf wie gewond zijn. 

 

Gelukkig wie schuilen bij U. 

 

 

 Andries Govaart 

 uit: De weg die je goed doet. 

      

 

 

Samen tafelen 11 december: 17-20 u 

 

HWK organiseert voor de tweede keer dit seizoen een open 

maaltijd voor iedereen die liever 

niet alleen wil eten. Je bent uitgenodigd voor een heerlijk 

driegangendiner, gekookt door Henri  

Redan. We zorgen voor mooie muziek, een goed verhaal, 

een mooi glas wijn en de ambiance  

van het Foreestenhuis. Grote Oost 43, Hoorn. Je eigen bijdrage is minimaal € 10, –  

Je kunt je opgeven via hwk@hulpverleningwestfriesekerken.nl of 0229-271684.  

 

 

 
 

 

 

 

mailto:hwk@hulpverleningwestfriesekerken.nl
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LIEF EN LEED  

 
Nu (voorlopig?) de laatste Rondom THOMAS gemaakt en rondgebracht is, gaat u – ook - de rubriek LIEF EN LEED 

missen. De rubriek waarin vermeld werd naar wie de bloemen, die tijdens de kerkdienst in de kerk stonden, werden 

gebracht. In het vervolg ga ‘k proberen dit te vermelden via THOMAS Nieuws. Voor 

wie kan en wil: je mag dit van me (Ina Metselaar-Bak) overnemen.   

 

Vorige week zondag waren de bloemen bestemd voor dhr. Frits Kummer, Midwoud  

 

 

 

 

AGENDA: 

 

14 december    Geloven Samen    13.30 uur 

 

17 december    2e  stilteviering Advent   19.30 uur 

 

21 december    Vergadering Kerkenraad  19.30 uur 

 

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. 

betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl 

 

 

Informatie volgende dienst op 11 december: 
 

Voorganger : Ds. L.E.van Loo uit Hoogkarspel 

Voorlezer : Joke v.d. Weyden 

Pianist  : Johan de Vries 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerk Balans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183 

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 

mailto:ina-bak@hetnet.nl

