Zondag 17 juni
9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, voorbereiding H.A.
18:30 uur: Prop. A.H. van Mourik, Sprang-Capelle

Zingen voor de dienst: Zondag 17/6: Psalm 81:10
Kinderoppas: Zondag 17 juni: Marcelle Kool, Charlotte van Dorp en Mikky Dijkstra. Zondag 24
juni: Marianne IJmker, Mariëlle van Hensbergen en Hannah van Wolfswinkel.
Meeleven: We leven mee met Janna van de Water – van der Heiden (Lekdijk 11, 4121 EG) bij
wie opnieuw verdriet in haar leven is gekomen vanwege het overlijden van haar kleindochter.
We wensen u en uw familie de troostende nabijheid van God toe. ‘Leg uw last op de HEER, en hij
zal u steunen’ (Psalm 55:23).
Afgelopen zondag zijn er in de voorbede meerdere namen genoemd. Al met al zijn er heel wat
zieken, in onze gemeente, op ons dorp of in onze familie. Met al ons ziekzijn, onze zorgen en
spanning mogen bij Jezus komen. We bidden met Bartimeüs: ‘Zoon van David, ontferm U over
mij!’ (Mark 10:47). En als u niet kunt bidden, dan mogen we als gemeente om u heen staan en als
vrienden, broeders en zuster, u brengen bij Jezus. ‘En toen Jezus hún geloof zag, zei Hij tegen de
verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven’ (Markus 2:5).
Huwelijk: Mark van Schooten en Mendy Kool hopen D.V. 22 juni elkaar het jawoord te geven.
Jullie jawoord wordt gedragen door het jawoord van God. Dat maakt intens gelukkig. Op de kaart
staat niet voor niets geschreven: ‘Lof, aanbidding, alle dank in mij. Stroomt over uit mijn hart, U
maakt mij blij. Van Uw liefde zal ik blijven zingen, ik prijs Uw Naam’. Jullie hopen in de kerk een
zegen te vragen over jullie huwelijk. In deze dienst hoopt ds. H.C. Mijnders (predikant van de
thuisgemeente van Mark) voor te gaan, samen met ondergetekende. De dienst begint om 18:45
uur. Iedereen van harte welkom.
We wensen jullie alle goeds toe voor 22 juni, maar ook voor de tijd erna. We zijn blij dat jullie
niet in het ‘hoge noorden’ gaan wonen. En Mark, van harte welkom in ons midden! We hopen dat
je snel je plek weet te vinden in het midden van de hervormde familie Everdingen.
Bezoekdienst ouderen: Afgelopen zondag was u in de gelegenheid de scheidende ‘dames
bezoekdienst’ de hand te drukken. We zijn blij dat er ook al weer opvolgers gevonden zijn. Dat
zijn Areke Liefhebber, Marian Verrips, Alida Verveer. Marie Raes was al onderdeel van de
bezoekdienst en hoopt straks de draad weer op te pakken. Fijn dat jullie dat willen doen en van
harte Gods zegen toegewenst op dit mooie werk!
Nieuwsbrieven: Vorige week zijn er nieuwsbrieven verspreid in de gemeente. Heeft u er geen
ontvangen, laat het dan even weten. Ze liggen ook achter in de kerk.
Agenda D.V.:
20/06: 19:30 u – Censura morum
20:00 u – bezinningsuur
Censura Morum: Elke week voorafgaand aan het Heilig Avondmaal zijn er twee
kerkenraadsleden in de consistorie bij wie u terecht kunt, als u denkt dat er iets is dat uw
Avondmaalsgang in de weg staat. Maak daar gerust gebruik van. We kunnen niet al uw
problemen oplossen, maar wel samen met u zoeken naar de wil van God. Hij is het die alle
dingen nieuw maakt.
Voor u gelezen: Wij mensen vertegenwoordigen de Naam. Een Grote Naam! Een telefoniste bij
V&D zegt niet: u spreekt met mevrouw Jansen, maar: met V&D. Door de doop zijn wij ‘in Gods
zaak’ gekomen. Wij vertegenwoordigen Hem op aarde. Daarom is het niet toegestaan die Naam
ijdel te gebruiken. (A.F. Troost). (Een lezenswaardig citaat, met dien verstande dat de V&D
failliet is en de zaak van Christus nooit failliet zal gaan.)
Ten slotte: Zondagmorgen hopen we stil te staan bij Lukas 14:15-24. Daarin lezen we over een
zeker man die mensen uitnodigt voor een grote maaltijd. We bereiden ons in deze dienst voor op
het Heilig Avondmaal. Woensdagavond op de voorbereidingskring bent u eveneens hartelijk
welkom. We denken na over de relatie tussen Heilig Avondmaal en de vraag hoe we ontspannen
door het leven zouden kunnen gaan. Als u zich ter voorbereiding alvast wilt inlezen, kijk dan op

de site onder nieuwsberichten of neem contact op met ondergetekende. Hartelijke groet uit de
pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

