
  

  

 

Zondag 7 februari  

De voorganger in de kerkdienst is Ite Wierenga.  

Het thema is: 'Mensen, wij zijn geroepen om te leven'.  

We vieren de Maaltijd van de Heer. Een ieder die Here Jezus van harte liefheeft en 

aanvaardt als zijn of haar Verlosser, is van harte uitgenodigd thuis aan de viering deel 

te nemen. Zet s.v.p. vooraf brood/matzes en druivensap/wijn klaar.  

 

Klik hier voor de orde van dienst.  

 

Collecte 

De collecte is voor International Justice Mission. 

Een gift overmaken kan via de GIVT-app (klik hier voor meer informatie) of naar de 

bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van 7 

februari 2021.  

 

Geen diensten in het WLG 

Tijdens de periode van strengere lockdown zijn er geen kerkdiensten in het WLG. De 

videodienst wordt vooraf opgenomen en staat zondag om 10.00 uur klaar 

op kerkdienstgemist.nl.  

 

Iedereen goede en gezegende dienst gewenst.   

 

 

Meditatie 

Er is vandaag een nieuwe meditatie op de website geplaatst, deze keer geschreven 

door Arend Elias Oostindiër.  

 

Eerherstel Herman Nieboer 

Deze week kwam het bijzondere bericht dat het Gomarus College (Gereformeerde 

Scholengroep) excuses heeft aangeboden aan Truus Nieboer vanwege het ontslag van 

haar man Herman Nieboer (overleden in 2002). Dit speelde zich af in de periode van 

kerkelijke onrust in de jaren '60 van de vorige eeuw. Publiekelijk is nu door het 
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schoolbestuur verklaard dat Herman Nieboer zeer onrechtvaardig behandeld is. 

Na de spijtbetuiging die op landelijk niveau door de Vrijgemaakte synode aan de 

Nederlands Gereformeerde kerken is gedaan, werd ook deze ontslagzaak (opnieuw) 

onder de aandacht gebracht. 

Truus is uiteraard blij dat Herman eindelijk recht is gedaan.  

 

Lees hier de brief van de voorzitters van het College van Bestuur en de  Raad van 

Toezicht van de Gereformeerde Scholengroep en hier het artikel dat het Nederlands 

Dagblad afgelopen woensdag publiceerde. 
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