Zondag 8 juli
9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel
18:30 uur: Ds. C. van de Worp, Wezep
Zingen voor de dienst: Zondag 8/7: Psalm 25: 2
Kinderoppas: Zondag 8 juli: Erna van Alphen, Anneke Verveer en Annemieke van Dieren.
Zondag 15 juli: Karin Klein, Hannah van Zanten en Martine Harteveld.
Meeleven: Riet de Leeuw (Graaf Huibertlaan 36, 4121 EP) mocht thuis komen uit het
ziekenhuis. Fijn om weer thuis te zijn, op het vertrouwde plekje, tussen alle bloemen in de tuin.
Van harte bidden we jou en Jan toe dat God met jullie is in de komende tijd. Jezus zegt: ‘Mij is
gegeven alle macht in de hemel en op de aarde’, Matt. 28:18. En ook: ‘Houd dit voor ogen: Ik ben
met jullie, alle dagen’, Matt. 28:20.
Aart Horden (Bolgerijsekade 6, 4121 ER) heeft inmiddels de uitslag ontvangen. Eerst leek dat er
niet goed uit te zien, uiteindelijk was de uitslag heel positief! Dankbaar mocht u vertellen dat er
sprake was van een lichte vorm van kanker, waarvoor geen verdere behandeling nodig is. ‘Ik zal
voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben’, Psalm 146:2.
Verjaardagen: Zondag 8 juli bij leven en welzijn hebben we twee jarigen! Mevrouw J. Hol –
Verrips (Tienhovenseweg 19, 4121KS) hoopt haar 86e verjaardag te vieren. Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne dag gewenst met de uwen. We wensen u vreugde toe in uw nieuwe jaar.
‘Dit is de dag die de Heere heeft gemaakt, laten we blij zijn en juichen’, Psalm 118:24.
Mevrouw B.M. Weverwijk (Bingse Boogaard 55, 4121EC) hoopt haar 92e verjaardag te vieren.
Ook u feliciteren we van harte, samen met hen die om u heenstaan. In het vertrouwen dat God
voor u zorgt, mag u het nieuwe levensjaar in. ‘Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt Zijn
trouw’, Psalm 106:1
Diaconie: De diaconiecollecte van a.s. zondag is bestemd voor Stichting Tamar Centrum
Thailand. Door een combinatie van armoede en de grote toestroom van westerse toeristen is er
veel prostitutie in Thailand. Deze stichting biedt vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie
hulp vanuit een christelijke visie. Een groot gedeelte van de prostituees in Thailand werkt tegen
hun zin. Het Tamar Centrum richt zich op deze vrouwen en wijst hen op alternatieve
beroepsmogelijkheden. Heel belangrijk werk, dat uw steun hard gebruiken kan!
Gebedskring: Op D.V. donderdag 12 juli is er weer gebedskring. Als afgevaardigde van de
kerkenraad zal Govert Burggraaf aanwezig zijn. Als u/jij een gebedspunt heeft kunt u dit aan
Janneke of Govert doorgeven. Maar u bent zelf natuurlijk ook van harte welkom om mee te
komen bidden. Aanvang 20:30 uur Pr. Constantijnstraat 4.
Oudpapier: D.V. zaterdag 14 juli wordt het oudpapier weer bij u opgehaald. Dennis Kooyman,
Harmen Raes en Peter Peek zijn dit keer aan de beurt om de kliko’s te legen.
Evaluatie Kind op Zondag: De stuurgroep Kind op Zondag heeft in de afgelopen weken de
invoering van Bijbelklas en Kindercatechese On Track geëvalueerd. De reacties hierop waren
overwegend positief. De stuurgroep heeft een verslag gemaakt van de evaluatie, dit verslag
wordt op de website geplaatst. In haar laatste vergadering heeft de kerkenraad besloten het
ingeslagen spoor voort te zetten. De stuurgroep Kind op Zondag gaat verder als werkgroep Kind
in de Gemeente. Deze werkgroep zal proberen de geloofsopvoeding in de gezinnen thuis te
stimuleren. U hoort nog van ons!
Belijdenis doen: Komend winterseizoen hopen we bij leven en welzijn te starten met een
nieuwe groep voor belijdeniscatechisatie. Misschien een vraag om in de komende periode over
na te denken: is het iets voor jou of u? Het is een vraag aan jonge en aan oudere leden (gedoopt
of niet), die nog geen belijdenis gedaan hebben. Neem de vraag mee als dit over jou gaat. God
zegt dat Hij met je wil zijn, zou je dan niet voor en met Hem willen leven? Het is mooi om dat te
onderstrepen door in het midden van de gemeente er voor uit te komen dat de God van de Bijbel
ook de God van uw of jouw leven is.
Koffie drinken: Met de vakantie voor de deur willen we als gemeente nog een keertje
gezamenlijk koffie/thee drinken na de dienst. Iedereen is a.s. zondagmorgen van harte welkom
in het Hervormd Centrum.

Plek en tijd: Met het oog op het beleidsplan hebben we voor 28 augustus een avond gepland om
door te praten over het beleidsplan. De vraag die centraal staat is de volgende: wat vraagt onze
tijd en onze omgeving van ons als kerk? We zijn kerk in 2018, niet in bijvoorbeeld 1018. We zijn
kerk in Everdingen, niet in bijvoorbeeld Rotterdam. Als je het leuk vindt om hierover mee te
denken, van harte welkom. Verder informatie volgt nog.
Reminder: Vorige keer was er een oproep voor het aanleveren van data voor de verschillende
verenigingen en clubs. Met behulp van deze data wordt een jaaroverzicht gemaakt en de data
worden op de website geplaatst. Het is fijn als deze data aangeleverd worden, de data op de
website zijn immers ook uitgangspunt voor de agenda in De Zaaier.
Betreft de kopij: Wil iedereen er met het insturen van de kopij rekening mee houden, dat de
komende 3 Zaaiers steeds voor 2 weken zijn. Uiterlijke data betreft inleveren zijn: maandag 9/7;
maandag 23/7 en maandag 6/7 tot 12:00 uur. Hierbij nogmaals het mailadres:
dezaaier@hervormdeverdingen.nl
Agenda D.V.:
12/7: 20:30 u - gebedskring
Voor u gelezen: De sabbat bewaarde het volk beter, dan dat het volk de sabbat bewaarde (ds.
A.F. Troost).
Ten slotte: Zondag hopen we te horen wat God van ons vraagt in het vijfde gebod: Eer uw vader
en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE uw God u geeft. De
tekst voor de preek is Exodus 20:12. In de voorbereiding kunt u eventueel lezen uit Efeze 4:325:2 en 6:1-4. Omdat 22 juli bij leven en welzijn Deborah Raes gedoopt zal worden, is de komende
preek de laatste voor de vakantie uit de serie over de Tien Geboden. Na de vakantie hopen we de
draad weer op te pakken. Weet u welkom in de diensten van zondag. Hartelijke groet uit de
pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

