Zondag 13 mei
9:30 uur: Ds. L. Plug, Barneveld
18:30 uur: Ds. T. de Ridder, Ochten
Zingen voor de dienst: Zondag 13/5: Psalm 72: 1
Kinderoppas: 13/5: Marieke het Lam, Martine Harteveld en Marije de Groot. 20/5: Martine
Kool, Inge van Alphen en Hannah van Zanten.
Meeleven: We leven mee met dhr. Arie het Lam en zijn vrouw. Na een ongelukkige val en
heupoperatie is hij opgenomen in de Geinsche Hof (Vuurscheschans 75, kmr. 75d, 3432 TX,
Nieuwegein). De revalidatie is inmiddels gestart. We hopen dat u daar herstel zult vinden. We
wensen u beiden Gods nabijheid toe en rust in Hem. Keer op keer schuilend onder de vleugels
van God. ‘Hoe zijn Uw vleug’len uitgebreid! Hier wordt de rust geschonken’ (Psalm 36 berijmd).
We leven eveneens mee met familie Middelkoop (Breedsteeg 3a, 4106 LD, Culemborg). Enige
tijd geleden is Rie vervelend terecht gekomen bij een val. Henk is voor onderzoek naar het
ziekenhuis geweest en wacht de uitslag af. Tijden van zorg en onrust. We wensen u herstel toe
en vertrouwen op God. ‘Wat heb ik dan te verwachten? Mijn hoop is alleen op U gevestigd’
(Psalm 39:8).
Jarig: Mevr. A. H. de Jong – Middelkoop (Vuurvlinderlaan 1, kmr. 119, 4105 TG, Culemborg)
hoopt 17 mei haar 88 verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag gewenst met
samen met uw familie en een goed, gezegend nieuw levensjaar toegewenst. ‘Want bij U is de
bron van het leven, door Úw licht zien wij licht’ (Psalm 36:10)
Per abuis was in het vorige Kerkblad de verjaardag van Mevr. N. den Hartog – Uittenboogaard
(Prijsseweg 109, 4105 LE, Culemborg) niet vermeld. Inmiddels mocht u op 3 mei uw 80
verjaardag vieren. We hopen dat u een fijne dag gehad hebt en wensen u alle goeds voor uw
nieuwe levensjaar toe met hen die u lief zijn, en boven alles met God. ‘HEER, mijn enig bezit, mijn
levensbeker… voor altijd een liefelijke plek aan Uw zijde’ (Psalm 16:5, 11)
Belijdenisdienst: In de dienst op Eerste Pinksterdag hopen de volgende personen belijdenis
van hun geloof af te leggen:
D.C. (Daan) de Groot (Tienhovenseweg 25b, 4121 KS, Everdingen)
M.P. (Merel) Koolen – Moorelisse (Graaf Huibertlaan 42, 4121 EP, Everdingen)
F. (Floran) Zijderveld (Eekhoornstraat 2, 4105 VE, Culemborg)
G.M. (Gerrita) Zijderveld – van Dijk (Eekhoornstraat 20, 4105 VE, Culemborg)
Dankbaar dat God een weg is gegaan met deze vier catechisanten zien we uit naar de dienst,
waarin ook de Doop zal worden bediend aan Floran. Wilt u ze dragen in uw gebeden?
De aannemingsavond is op vrijdag 18 mei, ook hier vragen wij uw voorbede voor.
Jeugdraad: Een herinnering… Op D.V. woensdag 16 mei is de laatste jeugdraadvergadering van
dit seizoen in het HC. We willen het seizoen evalueren met alle leidinggevenden van de clubs,
V.B.W., de bijbelklas en de kindercatechese. De koffie/thee staat klaar om 19:45 uur en we
beginnen om 20:00 uur.
Gebedskring: Op D.V. donderdag 17 mei 20:30 uur is er weer gebedskring bij Janneke den
Hertog (Pr. Constantijnstraat 4). Dit keer zal vanuit de kerkenraad Marcel van Dorp aanwezig
zijn. Heeft u gebedspunten, dan kunt u deze aan Janneke of Marcel doorgeven. Natuurlijk bent u
ook van harte welkom om mee te bidden.
Pinksterfeest: In samenwerking met dorpsgenoten en Gospelchoir Free viert de Hervormde
Gemeente van Everdingen pinksterfeest in de openlucht op 2e Pinksterdag 21 mei 2018. Het
thema van dit pinksterfeest is dit jaar: Vrijheid, Blijheid!? Het is een feest voor iedereen. Dus voel
je welkom. In- en uitlopen is geen probleem. Dominee Gerrit van Wolfswinkel zal met ons stil
staan bij de vraag wat vrijheid betekend en wat dat te maken heeft met vrijheid van de Geest.
Verder zal er veel gezongen worden en mogen we ons laten verassen door o.a. sketches. Er is
een inloop om 10:30u met koffie en thee. Het programma start om 10:45u en na afloop rond
12:00 zal er een brunch zijn. Dit alles zal plaatsvinden op het dorpsplein, Graaf Florisstraat 4b te
Everdingen. Voor meer informatie kun je mailen naar Mendy Kool: ydnem@hotmail.com.
Oproep: Voor de inloop met koffie en thee en de brunch na afloop van 2e pinksterdag op 21 mei
zoeken we mensen die het leuk vinden om iets lekkers te maken/kopen. Denk aan iets zoets of
e

e

iets hartigs. Bijvoorbeeld je favoriete taart, koekjes, hartige taart, bolletjes, fruit of drinken. Je
kunt Gerrie Peek voor woensdag 16 mei laten weten wat je wilt maken.
(gerriepeeksterk@gmail.com of telefoon: 06-11064126)
Examenkandidaten: Hannah, Mariët, Marije, Martine, Mikky: van harte succes toegewenst bij
het maken van de examens! Voor de één is het misschien spannender dan voor de ander, maar
een bijzonder moment is het voor jullie allemaal. We hopen dat jullie succes hebben. Mocht het
zo zijn dat je nog andere examenkandidaten weet, die hier niet tussen staan, laat het even weten.
Kind op Zondag: Komende weken zal de Stuurgroep Kind op Zondag evalueren hoe het eerste
jaar Bijbelklas en kindercatechese is verlopen. Betrokken ouders en leiding krijgen daarover
apart bericht. Als u zelf nog iets wilt delen met de stuurgroep, bel met of mail naar
ondergetekende.
Agenda:
16/5: v.a. 19:45 u - jeugdraadvergadering
17/5: 20:00 u - gebedskring
18/5: 20:00 u - aannemingsavond
Geheugensteuntje:
Vader U bent goed,
U bent heilig,
U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,
en ik zing met heel mijn hart
ik hou van U.
Voor wie de hele liedtekst wil horen: zie onze site onder: Leef je geloof.
Ten slotte: Komende zondag opnieuw twee gastvoorgangers. Hartelijk welkom in beide
diensten. Zelf hopen we in Dodewaard de bevestiging en intrede van prop. M. Bil bij te wonen,
een vriend vanuit mijn studietijd. In de morgendienst mag ik deelnemen aan de handoplegging.
Bijzonder om van dichtbij te mogen meemaken dat Gods werk doorgaat, ook in het roepen van
nieuwe arbeiders. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

