Zondag 15 juli
9:30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Hierden
18:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel
Zondag 22 juli
9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, doopdienst
18:30 uur: Ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

Zingen voor de dienst: Zondag 15/7: Psalm 42:1; Zondag 22 juli: 81:12
Kinderoppas: Zondag 15 juli: Karin Klein, Hannah van Zanten en Martine Harteveld. Zondag 22
juli: Rianne van Dorp, Inge van Alphen en Corieke de Groot. Zondag 29 juli: Majorie van Zanten,
Mirthe van Alphen en Mirjam van Dieren.
Meeleven: We leven mee met elkaar in ziekte en verdriet, in zorgen en spanning. Deze week
aandacht voor de ouderen die niet in staat zijn om bij ons naar de kerk te komen, buiten het
dorp wonen, maar nog wel met ons verbonden zijn. Denkt u aan hen in de zomerperiode?
Dhr. C.B. de Groot, Prinses Marijkeweg 34, A205, 4233 HM, Ameide
Mw. A.H. de Jong – Middelkoop, Vuurvlinderlaan 1, 4105 Culemborg
Dhr. A. het Lam, Vuurscheschans 75, kmr. D, 3432 TX, Nieuwegein
Mw. F. Peute – van der Plaat, Kasteellaan 1, 4116 DJ, Buren
Mw. A.C v/d. Heiden- Schep, Hogelandseweg 51, 4132 CT, Vianen
Fam. van Straten, Eiland 103, 4143 EV, Leerdam
Diaconie: De diaconiecollecte van zondag 22 juli is bestemd voor Stichting Orhei. In Moldavië
worden straatkinderen en gehandicapten genegeerd. Sinds 1995 biedt Stichting Orhei hulp aan
deze kinderen, d.m.v. ondersteuning van het tehuis voor gehandicapte jongens in Orhei en
de projecten voor straat- en probleemkinderen, Alter Ego en Gratia in Causeni. Daarnaast delen
ze van de liefde van God door te vertellen, te zingen of te knutselen. Ook worden de kerken in
Orhei en Causeni ondersteund. Zij kunnen uw financiële steun goed gebruiken, van harte
aanbevolen!
Kopij: Ouderling Johan van Eck zal in de vakantieperiode de berichten voor de Zaaier
waarnemen. Dit is voor de komende 2 uitgaven (zie vorige Zaaier). Berichten voor de Zaaier
kunt u/jij gewoon naar het vertrouwde mailadres sturen dezaaier@hervormdeverdingen.nl
Om alvast te noteren: In januari schreven we als kerkenraad in het Kerkblad dat we bewust
gekozen hebben voor een proces van bezinning rond geestelijke vragen en praktische
overwegingen die te maken hebben met de twee vacatures in de kerkenraad. Woensdagavond 3
oktober bij leven en welzijn hopen we een gemeenteavond te houden, waarop we u als gemeente
weer bij dit proces willen betrekken. Noteer de datum (woe 3-10, 20 uur HC) alvast in uw
agenda. Met elkaar zullen we vragen verkennen als ‘welke gaven heb ik en wat kan ik daarmee
voor anderen betekenen?’, ‘wat zegt het over ons als gemeente wanneer vacatures in de
kerkenraad niet vervuld worden’, en vragen als ‘hoe groot moet de kerkenraad volgens de
kerkorde eigenlijk zijn’.
Verantwoording: Door de diaconie in de maand mei ontvangen: 06/05 Open Doors €121,60;
20/05 GZB pinksterzendingscollecte €195,92; Overige collectes diaconie € 270,25. De collecte
van pinksterappeldienst was € 166,55 voor het evangelisatiewerk. Verder is de bus van de
catechisaties geteld dit was €128,05 voor Harm en Marja. Voor al deze giften hartelijk dank!
Van de dames van de bezoekdienst kwam nog € 15,= aan giften voor de kerk binnen. Voor al
deze giften hartelijk dank!
De kerkrentmeesters ontvingen via: Collecte onderhoud (juni) € 430,41; Rentmeesters collecte
(juni) € 616,86; Open schaal collecte Schaal (juni) € 213,95; Via Peter Peek is er € 20,00
ontvangen voor de kerk. Het verjaringsfonds bracht het 1ste half jaar € 451,55 op. Hartelijk dank
voor alle gaven.
Via de Snuffelkelder (mei/juni ) is er € 646,51 binnen gekomen. Dit is inclusief de opbrengst van
de zomeropruiming t.w. € 280,40.

Agenda D.V.:
14/07: oud papier wordt opgehaald
Voor u gelezen: Een paar kenmerken van feelgoodchristendom die ik voorbij zag komen in de
voorbereiding op de prekenserie over godsbeelden: (1) Er bestaat een God Die alles geschapen
en geordend heeft. Hij waakt over het menselijk leven op aarde. (2) Deze God wil dat we goed
zijn, aardig en eerlijk tegenover elkaar. (3) Het centrale doel van het leven is gelukkig zijn en een
goed gevoel hebben over jezelf. (4) God hoeft niet speciaal betrokken te worden op iemands
leven, behalve wanneer God nodig is om een probleem op te lossen. (5) Goede mensen gaan naar
de hemel als ze sterven…. Zo wordt een soort grote ‘teddybeer’ en de kerk een soort ‘McDonalds’
waar hapklare brokken geserveerd worden…. Echter, is zo’n geloof niet ongeloofwaardig? Is het
niet te ‘ikkerig’? Houd je dit vol bij tegenwind? Ons werkelijke geluk ligt er niet in, dat we onszelf
in het centrum van ons bestaan plaatsen, maar dat we vreugde vinden in God (naar ds. M.J.
Kater).
Ten slotte: Komende zondag in de avond hoop ik in de preek stil te staan bij de vraag of God een
strenge God is (en je moet vooral voldoen aan regels etc.) of dat God een vriendelijke God is (die
uiteindelijk toch altijd je zonden wel vergeeft e.d.). Of misschien wel allebei? We lezen onder
andere Psalm 103:1-14. Het is de tweede preek in de serie preken over Godsbeelden. Zondag 22
juli bij leven en welzijn in de morgendienst zal de Doop bediend worden aan Deborah Willemijn
Raes. De tekst voor de preek is Prediker 12:1: Gedenk je Schepper in de dagen van je jeugd. In de
Doop gaat God een relatie aan met Deborah, als ouders en gemeente mogen wij haar helpen
daarin te leven en te groeien. Samen met Harmen en Marie zien we uit naar deze vreugdevolle
dienst.
Na 23 juli hopen we als gezin op vakantie te gaan in Oostenrijk. We zien uit naar een periode van
rust en wensen dat u ook toe, als je op vakantie gaat. Hartelijke groet uit de pastorie, ook van
Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

