
 

 

 

 

 

 

 
 NIEUWSBRIEF 

 32e jaargang januari 2022 

 

 
 
 
 

Geloofsbelijdenis op het kerstfeest 
 

Ik geloof in God, 
Die zoveel van de mensen houdt, 
Dat hij met ons wil meegaan 
Door het leven van elke dag, 
In Zijn Zoon, het Kind van Bethlehem. 

 
Ik geloof in het kind van Bethlehem 
Dat ook genoemd wordt Immanuel, God met ons, 
Kind van vrede, redder van de wereld. 

 
Ik geloof in dit Kind, 
Voor wie geen plaats was in de herberg, 
Maar dat met zijn ouders samen een gezin vormt 
Bij Hem is plaats voor iedereen. 

 
Ik geloof dat wij de kerstboodschap 
Verder kunnen dragen, 
Door de kracht van de Geest, 
Welke Hij ons heeft geschonken. 

 
Ik geloof in het kerstfeest, 
Elk jaar opnieuw 
En daarom in een wereld van vrede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UIT EN VOOR DE GEMEENTE  

• Door de aangescherpte corona maatregelen mogen we op dit moment helaas 
geen avonddiensten houden. In ieder geval t/m zondag 16 januari 2022 (maar 
mogelijk nog langer) kunnen we elkaar niet ontmoeten in de Waterstaatskerk. 
Zodra bekend is wanneer we weer een avonddienst mogen houden, ontvangt u 
van ons een email met daarin een overzicht van alle dominees die ingepland 
staan voor de diensten in 2022. 

• Tegen die tijd ontvangen de gastheren en gastvrouwen ook een rooster waarin 
de planning van de diensten in 2022 is opgenomen.  

• Ook dit jaar hebben we aan de vaste bezoekers van de avonddienst een Bijbels 
dagboek uitgedeeld. Heeft u voorkeur in welke vorm we dat volgend jaar kunnen 
doen, geeft u dan uw suggesties door aan Steffie Brasser. 

 
Jaarlijkse gemeentemiddag op zaterdag 30 oktober 

Wat was het fijn dat we als gemeente op zaterdag 30 oktober bij elkaar mochten komen 
om de jaarlijkse gemeentemiddag te houden. Omdat we de gemeentemiddag in 2020 
noodgedwongen hadden overgeslagen, hebben we dit jaar een koud en warm buffet 
van slager Koekenberg laten komen. Uw reacties waren allemaal erg positief over het 
buffet en het gezellig met elkaar eten. Ook de collecteopbrengst ter dekking van de 
gemaakte onkosten liet zien dat u de gemeentemiddag in deze uitvoering erg kon 
waarderen. Heeft u suggesties hoe we in 2022 de gemeentemiddag kunnen uitvoeren, 
geeft u dan uw ideeën door aan Jesse Roorda. 

 

 
 
Op de grens van licht en duister 
Tussen zorgen en verdriet 
Kwam hij zonder glans en luister 
Met een ster in het verschiet 
 
Troost en liefde van de Vader 
Kwamen tot ons in een Kind 
En geen mens staat ons ooit nader 
Dan de Zoon door God bemind 
 
Steeds weer tussen licht en duister 
Horen mensen groot en klein 
Door de wind het zacht gefluister 
Ook voor jou zal ik er zijn! 
 

 



 

 

Zendingswerk Maarten en Mirjam Bargeman 
 
Op zondagavond 07 november hebben Maarten en Mirjam Bargeman na de kerkdienst 
verteld over hun zendingswerk in Cambodja. Een mooie presentatie zorgde ervoor dat 
we een goed beeld kregen van hun werkzaamheden. 
 
 

 
 
 
 
 
Wilt u iets melden of hebt U een bijdrage voor de volgende nieuwsbrief, dan kunt u 
deze inleveren bij: R. Pothof of per mail: rolf@rolfpothof.nl  
 
 
 
 
 
 
 
De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen 
de PKN kerk te Hengelo.  
Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.  
Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. 
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