
 

 

 

 

 

 

 
 NIEUWSBRIEF 

 33e jaargang januari 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christus, het Licht der wereld 

 

 

De dag die elke dag maakte, heeft deze dag voor ons geheiligd.  

Over deze dag zingt de psalm: ‘Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, 

heel de aarde. Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van 

dag tot dag.' [Ps 96,1-2].  

Wie anders is deze dag uit de dag, dan de Zoon uit de Vader, licht uit licht?  

Die andere dag echter, de verwekker van de dag die vandaag uit de maagd geboren werd, 

de andere dag kent opgang noch ondergang.  

God de Vader noem ik de dag. Want Jezus zou niet de dag uit de dag zijn, als ook de 

Vader niet de dag was.  

Wat is dag anders dan licht? Niet het licht voor de ogen van het lichaam, niet het licht dat 

mensen en dieren met elkaar gemeen hebben. Maar het licht dat voor de engelen straalt, 

het licht dat de harten zuivert wanneer we ernaar kijken.  

Voorbij gaat immers deze nacht waarin wij nu leven, waarin voor ons de Schriften als 

lichten ontstoken worden. En komen zal waarover wordt gezongen: ‘In de morgen zal ik bij 

U zijn en U aanschouwen.’ 

 

 

Uit een preek voor de Kersttijd van Augustinus 



 

UIT EN VOOR DE GEMEENTE 
 

 
 

• Als bijlage bij deze nieuwsbrief een overzicht van het preekrooster voor het 
nieuwe jaar. Mochten zich wijzigingen voordoen, dan zal dat op de website van 
de Waterstaatskerk, op Kerktijden.nl en in de wekelijkse afkondigingen vermeld 
worden. 

• Vanaf 2023 zal er eens per kwartaal een avonddienst gehouden worden in het 
teken van de Heilige Catechismus 

• De Kerkenraad PKN Hengelo is nog altijd verlegen om ambtsdragers. Indien er 
iemand van onze avonddienst zich daarvoor beschikbaar wil stellen of er meer 
informatie over wil hebben, dan kan hij/zij daarover contact opnemen met Bert 
Timmerman. 

• In april 2023 bestaat onze HGG 60 jaar, we willen dit niet zomaar voorbij laten 
gaan en zijn aan het zoeken naar een gepaste invulling. Hierover wordt u nader 
geïnformeerd. 

 
 
 

Kerstgedicht van Frits Deubel 
 
ik sta hier bij de kribbe 
en kniel eerbiedig neer 
met herders en met wijzen 
aanbiddend 't kindje teer 
ik hoor hoe duizendvoudig 
het lied der eng'len schalt 
en over wijde velden 
een zucht van vrede valt 
 
maar los van die gedachten 
krijg ik een ander beeld: 
een wereld vol agressie 
verloederd en verdeeld 
gedoemd om te verliezen 
wat eens werd opgebouwd  
een uitgestorven slagveld 
dat om zijn doden rouwt 
 
er zoeken huilend ouders 
naar hun verloren kind 
en na een nacht vol angsten 
een nieuwe dag begint 
waar velen zullen sterven 
gevangen door het lot 
met in de laatste uren 
een noodkreet naar hun God 
 
weer sta ik bij de kribbe 
waar os en ezel schuilt 
en plotseling besef ik 
waarom het kindje huilt 
is het wel eerlijk als Eén 
de wereldvrede draagt? 
is 't ook niet ónze opdracht 
te doen wat Hij ons vraagt? 



 

 

 
 
 

Datum bijzonderheden Naam plaats 

01 januari Koffie drinken Dhr. J.P. Bredenhoff Wierden 

08 januari  Ds. H. van Wingerden Rijssen 

15 januari  Ds. A. Prins Vriezenveen 

22 januari  Ds. G.A. Schreuders Wierden 

29 januari  Ds. G.H. Nijland Rijssen 

05 februari  Ds. P.M. van ‘t Hof Rijssen 

12 februari Voorbereiding Heilig Avondmaal Ds. M.H. de Jong Vriezenveen 

19 februari Heilig Avondmaal Ds. H.J. Donken Wierden 

26 februari  Ds. E.J. Prins Daarle 

05 maart  Ds. C. Maris Aalten 

12 maart  Ds. K.F.W. Borsje Vriezenveen 

19 maart  Ds. B.H. Weegink Katwijk aan Zee 

26 maart  Ds. L.P. Blom Rijssen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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