Zondag 4 februari
9.30 uur: Ds. H.J. Donken, Renswoude
18.30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel
Zingen voor de dienst: Zondag 4 februari: Ps. 119:1
Kinderoppas: 4/2: Rianne van Dorp, Mirthe van Alphen en Anneke Verveer. 11/2: Petra den
Hertog, Mirthe van Alphen en Mikky Dijkstra.
Meeleven: De zorgen in de gemeente worden soms groter, soms raken ze wat meer op de
achtergrond. Soms komen er zorgen bij, soms verdwijnen ze. ‘Wanneer jij op je zwakst bent, ben
je het dichtst bij de onuitputtelijke kracht en liefde van Christus. Strek je hand naar Hem uit – of,
als je dat niet kunt, zeg het dan in je hart. “Heer, ik heb U nodig. Kom mij tegemoet in mijn
zwakheid. Ik wil mezelf aan U toevertrouwen. Help me, Heer.” Hoe zwaar je omstandigheden ook
zijn, hoe groot je nood ook is – Hij zal je ontmoeten en je bijstaan. En de kracht van Christus zal
zichtbaar worden in jou’ (Joni Eareckson Tada).
Bijbelkring: A.s. woensdag 7 februari is er weer bijbelkring in de consistorie. We beginnen om
20:00 uur en behandelen hoofdstuk 2.
Oliebollen actie: De kinderen en jongeren van de gemeente houden een oliebollen actie voor
ons zendingsechtpaar Harm en Marja kool. Als er voor 15 februari niemand bij u aan de deur is
geweest dan kunt u ze nog bestellen bij Coen IJmker (Coenijmker@hotmail.com/06-13435632) .
De oliebollen worden op 22 februari afgegeven. De oliebollen worden verkocht per 8 stuks voor
5 euro.
Oudpapier: D.V. zaterdag 10 februari wordt het oudpapier weer bij u opgehaald. Henk
Liefhebber, Adriaan Verhoef en Harmen Raes zijn dit keer aan de beurt om de kliko’s bij u te
legen.
ZAJW: Er staat weer een ZAJW-avond op de planning! Vrijdag 16 februari gaan we met elkaar
naar jumpsquare in Nieuwegein. Zin in een gezellige, sportieve avond? Geef je dan op voor
donderdag 8 februari bij Mariët (marietvaneck@hotmail.com) of via zajw@live.nl De kosten
voor deze avond zijn 6 euro pp. We verzamelen om 20:15 in het Hervormd Centrum in
Everdingen (Kerkstraat 5). Tot dan!
Agenda D.V.:
05/02: 19:30 u – muntenverkoop
06/02: vanaf 18:30 u – (belijdenis) catechisatie op de bekende tijden
07/02: 20:00 u - bijbelkring
08/02: 18:15 u – kinderclub groep 5 & 6
19:30 u – vrouwenvereniging
09/02: 19:00 u – kinderclub groep 7 & 8
19:00 u – tienerclub
Ten slotte: Afgelopen zondag in de morgendienst hebben we ons geoefend in het geloof wie
Jezus is voor ons als Bruidegom, en hoe Hij ons ziet als Zijn bruid. In de avonddienst ging het
heel praktisch over de vraag of vasten ons zou kunnen helpen in het leven van de dankbaarheid.
Het antwoord op die vraag zal voor iedereen verschillend zijn. Waarin we mogen delen is het
verlangen naar meer van Christus, Hij in ons, wij in Hem. Komende zondag bent u opnieuw
welkom in beide diensten. In de avond vervolgen we de serie themadiensten ‘In gesprek’. We
lezen Johannes 5:1-18. Het is mijn verlangen dat het gesprek in de gemeente ons helpt samen te
zoeken naar wie Jezus wil zijn voor ons en hoe wij Hem mogen navolgen, ook in situaties van
ziekte. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

