Zondag 11 februari
9.30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel
18.30 uur: Prof. Dr. M.J. Paul, Ede

Zingen voor de dienst: Zondag 11 februari: Ps. 77:15
Kinderoppas: 11/2: Petra den Hertog, Mirthe van Alphen en Mikky Dijkstra. 18/2: Majorie van
Zanten, Mariët van Eck en Mirjam van Dieren.
Meeleven: We leven mee met Fam. het Lam (Kweldam 6, 4121 EG). Dhr. A. het Lam is gevallen
en de gebreken gaan voor beiden steeds zwaarder wegen. In de preek van afgelopen
zondagavond stonden we stil bij Johannes 5:1-18, de zieke uit Bethesda. Jezus zág Hem en wist
dat hij lange tijd ziek was. Laat dat troost zijn voor ons. Psalm 10:14: ‘Ú ziet het wél, want U
aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme
zich, U bent geweest een Helper van de wees’.
Jubileum: D.V. 12 februari hopen Wout en Hetty van Dieren – van Rees (Graaf Huibertlaan 34a,
4121 EP) 25 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd! Jullie gedachten zullen ongetwijfeld
terug gaan naar de dag waarop jullie elkaar trouw beloofden. Nu 25 jaar later weten jullie je rijk
gezegend. Het is de liefde en trouw van Christus, waar de liefde en trouw van jullie huwelijk
heen wijst. Efeze 5:25 ‘zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft
overgegeven’. We wensen jullie nog vele goede jaren toe, samen met de kinderen, levend vanuit
de genade van deze Christus.
Jarige: Vrijdag 16 februari hoopt mw. J. van de Water (Lekdijk 11, 4121 KG) haar 88e verjaardag
te vieren. Een jaar ligt achter u waarin veel gebeurd is en wat de toekomst brengt is alleen bij
God bekend. We wensen u van harte Gods zegen toe voor uw nieuwe levensjaar. Naar Ps. 23:3:
‘Hij verkwikke uw ziel, Hij leide u in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam’.
Diaconie 1: De diaconiecollecte van a.s. zondag is bestemd voor Siriz (voorheen V.B.O.K.). Siriz
is er voor iedereen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Zij biedt
professionele begeleiding en kijkt samen met moeder, vader en kind naar de toekomst.
Daarnaast geeft Siriz voorlichting op scholen en verenigingen. Ook biedt zij opvang aan jonge
(aanstaande) moeders. Siriz werkt zo aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde
van pril ongeboren leven inziet en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven erkent en wil
dragen. Donaties en giften maken het werk van Siriz mogelijk. Uw steun is daarom van harte
welkom!
Diaconie 2: De diaconie- en avondmaalscollecte van zondag 28-01 was bestemd voor
Gevangenenzorg Nederland. Excuus dat dit niet is afgekondigd en in de zaaier vermeld stond.
Gevangenenzorg Nederland zet zich in om vanuit een Bijbelse roeping hulp te bieden aan
gevangenen en hun gezin/familie. Dit door het inzetten van vrijwilligers, die op bezoek gaan in
de gevangenis. Ook door professionele begeleiding bij terugkeer in de maatschappij en op de
werkvloer. Zo willen zij zich sterk maken voor het geven van een nieuwe kans aan exgevangenen. Hartelijk bedankt voor uw gift!
Koffiedrinken: In overleg met de kerkenraad is besloten om een maandelijks koffiemoment met
de gemeente in te voeren. Zo is er meer ruimte voor onderling contact, gezelligheid en
ontmoeting. Bovenop de gebruikelijke data (Nieuwjaar, Pasen en Pinksteren, sluiting en opening
winterwerk, einde zomervakantie) willen we dit jaar ook koffiedrinken na de morgendienst op
zondag 11 februari, 11 maart, 10 juni, 8 juli, 28 oktober en 18 november. Hierbij kunnen wij nog
wél wat extra hulp gebruiken bij het koffieschenken en opruimen. Voor a.s. zondag is het één en
ander al geregeld, maar wie wil ons helpen op de overige data? U/jij kunt zich aanmelden bij
Mariëlle van Hensbergen (e-mail: mariellevanhensbergen@hotmail.com). Graag tot zondag!
Werkgroep Gemeenteopbouw
Gebedskring: Op D.V. donderdag 15 februari is er weer gebedskring. Als afgevaardigde van de
kerkenraad zal Arie den Hertog aanwezig zijn. Als u/jij een gebedspunt heeft, kunt u dit aan
Janneke of Arie doorgeven. Maar u bent zelf natuurlijk ook van harte welkom om mee te komen
bidden. Aanvang 20:30 uur Pr. Constantijnstraat 4.

Oliebollen actie: Misschien zijn er al jongeren van onze gemeente bij u aan de deur geweest
voor de oliebollenactie. Mocht u ze gemist hebben….doe uw bestelling dan voor 15 februari 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.
ZAJW: Voor alle jongeren vanaf 15 jaar…..heb je zin in een gezellige, sportieve avond? Vrijdag 16
februari gaan we met elkaar naar jumpsquare in Nieuwegein. Geef je 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 uur in het Hervormd Centrum in Everdingen
(Kerkstraat 5). Tot dan!
Verantwoording: De opbrengst van het verjaringsfonds van het 2e halfjaar 2017 is € 434,20.
Hartelijk dank voor uw/jouw gift. Ook de dames die hier zorg voor dragen willen wij hartelijk
bedanken.
- De kerkrentmeesters ontvingen via: Collecte onderhoud (januari) € 586,05; Rentmeesters
collecte (januari) € 771,77; Open schaal collecte (januari) € 202,10. Hartelijk dank hiervoor.
Agenda D.V.:
10/02: oud papier
11/02: 20:00 u – JV
13/02: vanaf 18:30 u – (belijdenis) catechisatie op de bekende tijden
14/02: 20:00 u – startersbijbelkring
15/02: gebedskring
Ten slotte: In de wandelgangen van de gemeente of het dorp hoor je de laatste weken nog al
eens verzuchten: dat kwakkelweer zorgt voor veel zieken. Deze week werd er fris en gezond
weer voorspeld. Dat is goed voor de natuur en goed voor ons. En zoals het in de natuur gaat, zo
kan het ook in het geestelijke gaan. Dat het nodig is dat de frisse wind van de Geest door ons hart
en leven waait. Of dat we ons koesteren aan de hartverwarmende stralen van de Zonne der
Gerechtigheid. Opdat we gezond leven voor God. Komende zondag begint de lijdenstijd. We
lezen Mattheus 12:9-21. Welkom in beide diensten. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van
Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

