


Collecte voor deze zondag : 
Diaconie
U kunt hiervoor uw gift geven 
in de collectekoker bij de uitgang, 
via de Scipio-app of op
Bankrekening NL86 RABO 0327 3796 18
t.n.v. Diaconie PG Nijverdal





Datum Tijd Locatie

Zondag 16/1

Maandag 17/1

Dinsdag 18/1

Woensdag 19/1

Donderdag 20/1

Vrijdag 21/1

Zaterdag 22/1

Zondag 23/1

Locaties Nijverdal / Hellendoorn

Zond. dienst

19-20u

19-20u

18.45-19.30u

19.30u

19-20.30u

Alle deelnemende kerken

Beth Shalom, Maasstraat 2 N’dal

Prot. Kerk, d‘Oale Grieze, H’ doorn

Kleine Kapel, Noetselerweg 55, N’dal

De Levensbron, Nijkerkendijk 20, N’dal

De Regenboog, Grotestraat 127, N’dal



Nadere informatie

Uitgebreide informatie over deze diensten is te vinden in de 
kerkbladen, websites van de kerken / Raad van Kerken en in 
de hah-krant ‘Hart van Hellendoorn - Nijverdal’

Diverse diensten zijn tevens (of alleen) online te volgen via 
de link op de website van de betreffende kerklocatie

Bijwonen van de afsluitdienst (met combo André Bijleveld en
organist Jan Ebeltjes) is mogelijk na aanmelding via de 
website van de Regenboog (max. 50 bezoekers)





Ochtenddienst van zondag 16 januari 2022
in Het Centrum.

Voorganger: ds. Guus Labooy uit IJsselmuiden
Ouderlingen: Piet Jansen, Christien Nissink
Diakenen: Klazien en Dinand Imhof
Organist: Ineke ten Brug
Lector: Alie ter Avest



Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 8: 1, 3 en 6 







Stil gebed



Stil gebed

Votum en groet

Inleiding



Inleiding bij de dienst



Laat je de kaas

niet van het 

brood eten

Wet



Wet

Verootmoediging

Lam van God (Agnus Dei)



Gebed en schriftlezingen



Gebed bij de opening van 
de Schriften

Schriftlezingen:
- Psalm 19: 1-7
- Romeinen 1: 16-25



Psalm 19: 1-7
1  Voor de koorleider. Een psalm van David.

2  De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,

3  de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.



4  Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord,
het is een spraak zonder klank.

5  Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal.



Romeinen 1

Daar heeft Hij een tent opgeslagen voor de zon:
6een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat,
een held die juichend voortsnelt op zijn weg.
7Aan het ene einde van de hemel komt hij op,
aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen.



Romeinen 1: 16-25
16Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is 
Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor 
Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere 
volken. 17In dit evangelie openbaart Gods 
gerechtigheid zich immers van begin tot eind door 
geloof, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige 
zal leven door geloof.’

God veroordeelt kwaad en onrecht
18Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al



het kwaad en onrecht van hen die met hun 
onrechtvaardigheid de waarheid geweld 
aandoen. 19Want wat een mens over God kan weten 
is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar 
heeft gemaakt. 20Zijn onzichtbare eigenschappen 
zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in 
zijn werken: zijn eeuwige kracht en goddelijkheid 
zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets 
waardoor zij te verontschuldigen zijn. 21Want



hoewel ze God kennen, hebben ze Hem niet de 
eer en de dank gebracht die Hem toekomen. 
Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en 
hun onverstandig hart is verduisterd. 22Terwijl ze 
beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 
geworden 23en hebben ze de majesteit van de 
onvergankelijke God ingewisseld voor beelden 
van vergankelijke mensen, vogels, lopende en 
kruipende dieren. 24Daarom heeft God hen



Lied (Youtube)

uitgeleverd aan hun zedeloze begeerten, 
waardoor ze hun lichaam onteren. 25Ze hebben 
de waarheid over God ingewisseld voor de 
leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene 
in plaats van de schepper, die moet worden 
geprezen tot in eeuwigheid. Amen.



Verkondiging



Verkondiging

Lied: 985





Verkondiging

Lied: 985







Gebeden



Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede

Collecte



Collecte voor deze zondag : 
Diaconie
U kunt hiervoor uw gift geven 
in de collectekoker bij de uitgang, 
via de Scipio-app of op
Bankrekening NL86 RABO 0327 3796 18
t.n.v. Diaconie PG Nijverdal

Slotlied lied 834







Zegen



Zegen

Collecte



Orgelspel





Datum Tijd Locatie

Zondag 16/1

Maandag 17/1

Dinsdag 18/1

Woensdag 19/1

Donderdag 20/1

Vrijdag 21/1

Zaterdag 22/1

Zondag 23/1

Locaties Nijverdal / Hellendoorn

Zond. dienst

19-20u

19-20u

18.45-19.30u

19.30u

19-20.30u

Alle deelnemende kerken

Beth Shalom, Maasstraat 2 N’dal

Prot. Kerk, d‘Oale Grieze, H’ doorn

Kleine Kapel, Noetselerweg 55, N’dal

De Levensbron, Nijkerkendijk 20, N’dal

De Regenboog, Grotestraat 127, N’dal



Nadere informatie

Uitgebreide informatie over deze diensten is te vinden in de 
kerkbladen, websites van de kerken / Raad van Kerken en in 
de hah-krant ‘Hart van Hellendoorn - Nijverdal’

Diverse diensten zijn tevens (of alleen) online te volgen via 
de link op de website van de betreffende kerklocatie

Bijwonen van de afsluitdienst (met combo André Bijleveld en
organist Jan Ebeltjes) is mogelijk na aanmelding via de 
website van de Regenboog (max. 50 bezoekers)





Wij wensen u een gezegende zondag en een goede week.




