
Eerste kerstdag 2021

Welkom in en vanuit De Regenboog



Voorganger: ds. Wil Kaljouw

Ouderling van dienst: Bert Nijhoff

Ouderling van welkom: Gerrit Stokvis

Diakenen: Arjan Koldewe en Symen Bouma

Organist: Henk de Gooijer

Trompet: Harry Oudelaar



Collectedoel van vandaag:

Kerk in Actie – kinderen in de knel

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of,
als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-
koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekening
NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie 
PG Nijverdal o.v.v. KIA



Kerstactie Raad van Kerken een groot succes!

In plaats van een kerstpakket zijn er dit jaar totaal 696 bonnen van € 

50,- bezorgd bij de minima-gezinnen. Hiervoor kan men zelf een 

kerstpakket samenstellen.

Alle kerken, bedrijven, en particulieren bedanken wij voor de giften 

en alle vrijwilligers voor het rondbrengen van de enveloppen.

Het was weer fantastisch!

De Raad van Kerken wenst u  allen Gezegende Kerstdagen 

en een voorspoedig 2022 en hoopt volgend jaar weer 

een beroep op u te mogen doen. 

Want wij gaan hiermee door.











Welkom door ouderling 

Gerrit Stokvis











Votum en groet









Gebed







Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee! 



Heb je dat nou ook, dan voel je je wat klein. 

Dan lijkt het wel alsof and’ren heel belangrijk zijn 

Ze krijgen veel applaus, likes en heel veel fans. 

Dan lijkt het of je zelf maar heel gewoontjes bent. 

Maar God die draait dat om: Hij werd Zelf heel klein. 

Hij verliet de hemel om dicht bij jou te zijn 
En Hij zegt tegen jou: 
Kom maar dicht bij mij, 
want jij, je hoort erbij 



Jij telt mee, jij telt mee. 

En God kan heel goed tellen, 

daarvan heb je geen idee. 

Jij telt mee, jij telt mee. 

O ja, echt waar ook al had je geen idee!

Jij telt mee! 







Kinderpreek











Gedicht door Desiree Pastink

Kerstmis

Tekst: Piet Stienaerts











Voorbeden



Collectedoel van vandaag:

Kerk in Actie – kinderen in de knel

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of,
als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-
koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekening
NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie 
PG Nijverdal o.v.v. KIA



Afsluiting





Zegen



Ere zij God, Ere zij God, 
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde,
In  de  mensen een wel behagen!
Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge,
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen, een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God, ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen
Amen, amen.


