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Kerkdiensten (online)
Zaterdag 1 januari 10.30 uur ds. Marjan Zebregs. Nieuwjaarsdag.
Zondag 2 januari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs.
Collecten: 1. Hospice Beukenrode 2. Kerk
Komende diensten
Zondag 9 januari ds. Bert Boter, Voorschoten
Zondag 16 januari ds. Marjan Zebregs en ds. Jan Henzen. Oecumenische dienst
t.g.v. de Week van gebed voor de eenheid.

Bij de dienst van 1 januari, Nieuwjaarsdag
In deze korte eredienst lezen we onder andere het Nieuwjaarslied 513 ‘God
heeft het eerste woord’. De Bijbel lezing is Psalm 104, verzen 1 t/m 5.
Daarnaast klinken enkele delen uit de Kerstboodschap van koningin Juliana uit
1952. Laten we in de Geest samen komen op deze Nieuwjaarsmorgen.
Bij de dienst van 2 januari
Voor deze eerste zondagse eredienst in 2022 laat ik mij mede inspireren door
Thomas Quartier, de huidige theoloog des vaderlands, en vooral door wat hij in
zijn boek ‘Heilige woede’ uit 2018 heeft geschreven.
Ds. Marjan Zebregs
Van de diaconie
Op zondag 2 januari is de eerste collecte bestemd voor hospice Beukenrode.
Sinds september is Beukenrode ook in
’s-Gravenzande operatief. Hospice
Beukenrode is het loket voor palliatieve
zorg. Beukenrode is er voor mensen in
de laatste levensfase, die thuis of in ons
hospice willen sterven. De opgeleide en
gemotiveerde vrijwilligers van
Beukenrode geven tijd, aandacht en
ondersteuning aan de ernstig zieke en
zijn of haar
familie.
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste
fase van hun leven thuis of in een hospice door te
brengen. Thuis worden ze - vaak dag en nacht omringd en verzorgd door partner, kinderen, familie

of vrienden. Hier kan iedereen uit de directe omgeving helpen om het leven
waardig af te sluiten. Deze hulp van mens tot mens - mantelzorg - is mooi en
onvervangbaar. Maar de zorg in deze moeilijke en emotionele periode kan erg
zwaar zijn. Ook als er hulp is van thuiszorg en huisarts. Dan is het goed te
weten dat de vrijwilligers van Beukenrode graag ondersteunen met de terminale
(thuis)zorg. U kunt uw bijdrage overmaken aan de diaconie van De Lichtbron,
NL90RABO0368100049 o.v.v. Hospice Beukenrode.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Beide doelen worden van harte bij
u aanbevolen.
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