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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 11 december 2022 

 
Voorganger  : ds. L.E. van Loo (Hoogkarspel) 

Voorlezer  : Joke v.d. Weyden   

Pianist   : Johan de Vries 

Collectedoel  : Stichting Hulpverlening Westfriese Kerken(HWK) 

Liederen  : Lied: Psalm 85: 3, 4  Lied 466: 5, 6, 7  Lied: Psalm 146: 3, 4, 5  Lied 446: 1 – 4   

     Lied 440: 1, 3, 4  Lied 451: 1, 2, 3, 5   

Lezingen  : Lezing: Jesaja 35: 1 – 10  Lezing: Mattheüs 11: 2 – 10  

 

Collectedoel Diaconie 
 

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

De Stichting Hulp Westfriese Kerken is al 25 jaar actief in West-friesland. Ze bieden hulp aan alle 

inwoners van West Friesland bij crisis situaties. Achtergrond of geloofsovertuiging spelen geen rol. 

De HWK helpt graag direct en op maat. De hulp is gratis en professioneel. Dit kan omdat veel kerken 

In West-Friesland samen werken en dit dus mogelijk maken. 

 

Wat is de doelstelling van de HWK. 

-Hulp verlenen aan mensen die op enig moment hun leefsituatie als crisis ervaren. De hulp is 24 uur 

per dag 365 dagen per jaar. De hulp kan praktisch en psychosociaal van aard zijn. 

-Vorm geven aan de opdracht van Jezus Messias: Omzien naar mensen in nood. De HWK wil echt 

een dienstbare kerk zijn. 

 

Deze dienstbaarheid bestaat uit: 

a Het lenigen van de allereerste nood. 

b Hulp bij het verwijzen  naar een gespecialiseerde instantie. 

c Verstrekken van een klein bedrag aan leefgeld. 

d Het verstrekken van structurele hulp . 

 

Kort gezegd: Weer een fantastisch doel om voor te collecteren. 

Als u zondag niet in de kerk komt dan kunt u altijd een bedrag overmaken op het  volgende nummer: 

NL 88 RABO 0333 0073 28.  t.n.v. de gemeente Thomas 

Al vast hartelijk dank voor uw gift! 

 

LIEF EN LEED  

 
Vorige week zondag, 4 december, waren de bloemen bestemd voor  
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Toelichting bij de 3e schikking in Advent 11 december 2022 

Over de paarse doek ligt vandaag een roze doek, omdat op deze zondag het licht van het op handen zijnde 

feest al doorbreekt en het roze even de plaats inneemt van het paars. 

De eerste twee paarse kaarsen worden aangestoken, maar vandaag wordt ook de derde roze kaars 

aangestoken. 

We mogen al iets merken van het komende feest: er is vreugde in de stad en het dorp, we mogen  zingen en 

juichen en hoeven niet meer bang te zijn. 

In de schikking zijn daarom roze bloemen geplaatst. De duif die boven de schikking ‘vliegt’ verbeeldt vrede en 

vrijheid. God zal in ons midden zijn. 

 

                                                Woorden bij de 3e schikking: 

    Onstuitbaar 

    De hoop die oplicht 

 in een kind ons geboren 

   De Messiaanse mens 

     opent de toekomst 

        van heelheid  

     Licht stoot ons aan 

   opnieuw en opnieuw 
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Jaarthema ‘aan tafel’ 
 

 

In het kader van het jaarthema “aan tafel” willen wij op  

8 januari een gezellige middag organiseren. 

 

Hoe gaat deze middag er uit zien? 

 

Het idee is om, na de kerkdienst, gezamenlijk te lunchen. 

Daarna zal er een film vertoond worden, waarin ook een 

pauze gelast is, waarin er koffie of thee geschonken wordt, 

met wat lekkers. 

 

Na de film is er gelegenheid, om onder het genot van een 

hapje en een drankje, nog gezellig 

wat na te praten. 

 

Mocht u denken, daar wil ik wel bij zijn, dan kunt u zich opgeven bij Ida of Cobie. 

 

 

Ingezonden Verhaal 

 

     Wonderen 
     

Dankzij de wetenschap is de wereld om ons heen (en ook de wereld 

van ons lichaam, de wereld van onze ziel) steeds doorzichtiger 

geworden. Veel van wat vroeger als een wonder    

werd ervaren, geldt nu als volstrekt logisch. Een kwestie van oorzaak 

en gevolg. Heel natuurlijk. Nog even en ook de laatste wonderen 

zijn de wereld uit. De wetenschap staat tenslotte voor niets. En 

daarmee zal ook God de wereld uit zijn - de God op wiens rekening 

de wonderen werden geschreven. Er is geen plaats meer voor hem. 

Hij heeft zijn tijd gehad. Om nog aan wonderen (en aan God) te 

redden wat er te redden valt, kun je op de resultaten van de 

wetenschap gaan afdingen. Maar dan voer je een zielig 

achterhoedegevecht. Je kunt wèl een vraagteken zetten achter de 

klassieke definitie van het begrip` wonder` wat tegen de natuur 

ingaat. Een verstoring van de vaste orde. Maar wat maakt het nu 

voor je persoonlijke beleving van iets uit of het wetenschappelijk 

verklaard kan worden of niet? Een verschijnsel kan volkomen 

natuurlijk zijn en toch sta je versteld. Een regenboog, een boom in 

volle bloei, een zwerm vogels, de geboorte van een kind- of voel je 

eigen lichaam, buig je over je eigen ziel. De wonderen de wereld 

uit? Het hangt er maar van af, welke relatie je met iets hebt. 

Naarmate deze inniger is, zul je sneller geneigd zijn om van een wonder te spreken.      

Wetenschappelijk verklaarbaar.... Nou èn? Dat je het mag beleven ! 

 

  Ds. Hans Bouma 

 

  Geplaatst door Mineke, die nog steeds in wonderen wil geloven. 
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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!! U 

weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingezonden gedicht 

 

Geheim 
 

Te groot is dit geheim 

geen mens kan erbij 

niemand kan het vatten 

dat God die de schepper is 

een mens wilde zijn 

geboren worden 

ademhalen 

leven met stervenspijn 

onze pijn 

die van weggedwaalden 

 

geen mens kan erbij 

niemand kan het vatten 

maar voorgoed staat het ingbrand: 

God wenkt ons met een mensenhand: 

kom, mens, kom bij mij 

 

   Inge Lievaart 

  

   Uit: Idem, blz. 49 
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AGENDA: 

 

14 december Geloven Samen        13.30 uur 

 

17 december  2e stilteviering Advent      19.30 uur 

 

21 december vergadering Kerkenraad       19.30 uur 

 

24 december jongerenkerstfeest, voor oud en jong  19.00 uur 

  Kerk open 18.40 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 18 december: 
 

Voorganger : Annemarie van Wijngaarden uit Amsterdam 

Voorlezer : Cobie Koetser 

Pianist  : Rob van der Heijden 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

