Zondag 27 mei
9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel
18:30 uur: Ds. A.A.W. Boon, Papendrecht
Zingen voor de dienst: Zondag 27/5: Psalm 1: 4
Kinderoppas: Zondag 27 mei: Hetty van Dieren, Mirthe van Alphen en Corieke de Groot. Zondag
3 juni: Riëtte de With, Mariët van Eck en Mirjam van Dieren.
Meeleven: Tijdens de dienst van Tweede Pinksterdag werden voorbedebriefjes opgehaald.
Aanwezigen schreven op wat hen verhindert om in alle vrijheid voor God te leven. Een
veelgenoemd punt was de drukte van het leven. Andere punten die genoemd werden waren:
angst, ongeduld, eenzaamheid. Al die briefjes bij elkaar laten zien dat we allemaal wel ergens
mee worstelen. Bemoedigend om te mogen weten dat in alle zorg en strijd Jezus de overwinning
al behaald heeft. ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de
wereld overwonnen’ (Johannes 16:33).
Privacywetgeving: De Hervormde Gemeente Everdingen moet vanaf 25 mei 2018, net als
iedere organisatie binnen de Europese Unie, voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is
opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We willen als gemeente
bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van onze leden en
bezoekers. Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen de gemeente met
persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. Om
het een en ander inzichtelijk te maken heeft de kerkenraad een privacyverklaring opgesteld.
Hier kan eenieder inzien hoe er met privacy gevoelige informatie omgegaan dient te worden
binnen onze gemeente. De verklaring is deze week op onze site www.hervormdeverdingen.nl
geplaats. Voor diegene die de verklaring op papier willen ontvangen kunt u contact opnemen
met Teunis Kool.
Nacht van gebed: Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd, omdat ze geloven in de
Heere Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors
jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Dit jaar wordt in onze omgeving
daar invulling aan gegeven door de Hervormde Gemeente Hagestein, in samenwerking met de
hervormde gemeente uit Zijderveld en onze eigen gemeente. D.V. 1 juni van 20.30 uur tot 23.30
uur in het Kerkelijk Centrum in Hagestein zal dit plaats vinden. Schuif gerust aan! We horen
verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen hen door gebed. Meer informatie:
www.opendoors.nl/nacht.
Naar een betrokken relatie: D.V. 4 en 5 juni zullen we als Werkgroep Zending op bezoek gaan
bij mensen die bij ons ingeschreven staan als lid, maar van wie we niet precies weten welke
relatie ze hebben met de gemeente. Oneerbiedig gezegd worden dat ook wel ‘kaartenbakleden’
genoemd. U weet waarschijnlijk wel, dat dat er best veel zijn. Door met hen in gesprek te gaan,
willen we bereiken dat er meer betrokkenheid over en weer ontstaat. Mogelijk kunnen we een
luisterend oor bieden, maar ook informatie geven over onze gemeente. We doen dit voor het
eerst, en dat is best spannend. We vragen u daarom om uw gebed. We vinden het fijn, als u voor
ons bidt, we nodigen u ook hartelijk uit om met ons mee te gaan. Neem voor vragen hierover
contact op met ds. Gerrit van Wolfswinkel. Daar kunt u zich ook aanmelden voor één of twee
avonden. We verzamelen op beide avonden om 19.00 uur in het Hervormd Centrum.
Gemeentedag: Op zaterdag 9 juni hopen we, zoals al eerder is aangekondigd, onze gemeentedag
te houden. Iedereen is vanaf half drie van harte welkom op het erf bij Hans en Gerard van
Zanten. Er komt nog een bericht met het complete programma over onder andere vlotten
bouwen!! Maar we hebben vast een vraag. We willen weer met elkaar eten. We gaan 's middags
ook wat klaar maken. Wilt u iets meebrengen voor het toetjesbuffet? Denk aan
het succes van de laatste jaren; ijs, pudding, vla, taart, slagroom, fruit... Of anders kunt u ook een
bijdrage in de kosten leveren. Wilt u aan Janneke den Hertog (0646096131 of
jdhertog@xs4all.nl) doorgeven wat u meebrengt? We hopen op een prachtige dag en verheugen
ons er al op!!
Nieuwsbrief: In juni komt er een nieuwe nieuwsbrief uit. Deze geeft een kijkje in het reilen en
zeilen van onze gemeente en is bedoeld voor alle leden van onze gemeente. We zijn hard aan het

werk om na de vakantie met een nieuwsbrief te komen, waarin meer informatie staat over de
verschillende verenigingen en clubs in de gemeente. Daarover later meer.
Verantwoording: De kerkrentmeesters ontvingen via: collecte onderhoud (april) € 528,65
Rentmeesters collecte (april) € 680,71; Open schaal collecte (april) € 248,20. Hartelijk dank
voor al deze giften.
Agenda:
1/6: 20:30 u – nacht van gebed (zie bovenstaand bericht)
Ten slotte: Dankbaar kijken we terug op de belijdenisdienst van Eerste Pinksterdag. We
mochten vier nieuwe leden opnemen in ons midden. Als we denken vanuit de toekomst die ons
wacht, en vanuit Christus die Heer is van die toekomst, beseffen we dat we nauw verbonden zijn
met hen. Dat besef verdiept de dankbaarheid. Komende zondag ben u opnieuw welkom in beide
diensten. In de morgendienst gaan we verder met de behandeling van de Tien Geboden. Het
tweede gebod is aan de beurt. Ik weet nog niet of ik dit gebod in één of twee preken
behandel. Een passende tekstlezing om in de voorbereiding van deze dienst te lezen is Jesaja
44:9-22. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

