Zondag 10 juni
9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel
18:30 uur: Ds. M. Dubbeldam, Giessen Nieuwekerk

Zingen voor de dienst: Zondag 10/6: Psalm 146: 8
Kinderoppas: Zondag 10 juni: Saskia Kool, Femke Kooijman en Arie van Eck. Zondag 17 juni:
Marcelle Kool, Charlotte van Dorp en Mikky Dijkstra.
Meeleven: We leven mee met Riet de Leeuw (Graaf Huibertlaan 36, 4121 EP) en haar man Jan.
Al langere tijd had Riet last van haar ogen, onlangs is er een tumor ontdekt in haar hoofd. Ze is in
afwachting van verdere behandeling. Een verdrietig bericht dat jullie leven danig overhoop heeft
gehaald. Van harte sterkte en kracht van God toegewenst. Hij is het die ons ziet, in alle
omstandigheden. Hij is het die ons hoort, zelfs als we geen woorden vinden. ‘HEERE, neem mijn
woorden ter ore, let op mijn zuchten’ (Psalm 5:2).
We leven ook mee met Joke Breunissen (Linnaeuslaan 73, 4102 LG, Culemborg) en haar man Jan.
Komende dinsdag 12 juni staat de operatie gepland, dan zal de tumor verwijderd worden.
Spannend om naar toe te leven. We wensen jullie Gods rust toe en Zijn zegen over de operatie. In
de gebeden mogen we jou/jullie dragen. ' De Heer is je schild en bevrijder, de redder die niet van
je wijkt. Onder zijn vleugels ben je veilig. Zijn wieken beschermen. Zijn trouw is een veilig schild.’
(Psalm 91 naar Sela)
Geboorte: Met grote blijdschap mocht Harmen Raes, mede namens Marie de geboorte van
Deborah Willemijn afkondigen (Oranjestraat 14, 4121 EH). Deborah is 1 juni geboren en is het
zusje van Jan Willem. Onverwachts nog in het ziekenhuis terecht gekomen, gelukkig is verder
alles voorspoedig verlopen. Mooi dat jullie (en wij mét jullie) daar de goede hand van God in
morgen zien. ‘Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te
sommen’ (Psalm 40:6).
Diaconie: De diaconiecollecte van a.s. zondag is bestemd voor noodhulp via de ZOA. Zij staan
klaar om te helpen, waar mensen op de vlucht slaan voor natuurgeweld of een gewapend
conflict. Op vier plaatsen in de wereld is de situatie momenteel extra zorgwekkend. Door de
voortdurende burgeroorlogen in Jemen, Zuid-Soedan en Syrië en de aardverschuivingen in
Myanmar dreigt er in deze vier landen hongersnood. ZOA start een noodactie om mensen in
deze landen te redden. De diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbelen, van harte
aanbevolen!
Damesbezoekdienst: Mevr. Meta van Eck, mevr. Metz van Keulen en mevr. Janna v/d Water
zullen na jarenlange trouwe dienst stoppen met de bezoekdienst. Hiervoor willen we ze hartelijk
bedanken. Een ieder is in de gelegenheid ze een hand te geven tijdens het koffiedrinken na de
morgendienst van 10 juni.
Gebedskring: Op D.V. donderdag 14 juni 20:30 uur is er weer gebedskring bij Janneke den
Hertog (Pr. Constantijnstraat 4). Dit keer zal, vanuit de kerkenraad, Harmen Raes aanwezig zijn.
Heeft u gebedspunten dan kunt u deze aan Janneke of Harmen doorgeven. Natuurlijk bent u ook
van harte welkom om mee te bidden.
Agenda D.V.:
9/6: oud papier ophalen
14/6: 20:30 u – gebedskring
Ten slotte: Zondagmorgen hopen we het derde gebod te behandelen. Van harte welkom in
beide diensten. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

