Zondag 16 september
9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, opening winterwerk
18:30 uur: Prof. Dr. M.J. Paul, Ede

Zingen voor de dienst: Zondag 16 september: Psalm 84:1
Kinderoppas: Zondag 16 september: Hetty van Dieren, Inge van Alphen en Marije de Groot.
Zondag 23 september: Marianne IJmker, Saskia Kool en Mirjam van Dieren.
Meeleven: We leven mee met mw. N.W.C. (Nel) Bijleveld – Hol. Afgelopen maandag is ze
overgebracht naar Zorgcentrum Beatrix (Beatrixstraat 20, 4101 HK, Culemborg). Het is de
bedoeling dat ze hier gaat revalideren. Van harte voorspoed daarin toegewenst. Ook denken we
aan Cor Bonouvri (Dorpsweg 14, 4122 GG, Zijderveld). Afgelopen week mocht je thuiskomen na
een geslaagde operatie. Na een dag moest je weer worden opgenomen vanwege een interne
bloeding. Verder leven we mee met elkaar in allerlei omstandigheden, ook in familiekring. We
bemoedigen elkaar met de woorden: ‘Zie uit naar de HEER en Zijn macht, zoek voortdurend Zijn
nabijheid’ (1 Kronieken 16:11).
Kerkproeverij: Voor de zekerheid nog even de opmerking: komende zondag is het
kerkproeverij. Op onze website www.hervormdeverdingen.nl kun je daar informatie over
vinden onder het kopje ‘Leef je geloof’.
Koffie drinken: Na de dienst is er gezamenlijk koffie/thee of limonade drinken in het HC. Dirk &
Marieke het Lam, Hetty, Annemiek en Mirjam van Dieren nemen dit op zich. Daarna is er een
broodmaaltijd welke verzorgd wordt door Rianne van Dorp, Gerrie Dijkstra, Mendy van
Schooten en Liesbeth van Wolfswinkel. U en jij bent van harte welkom!
Startvergadering: De jeugdraad wil het werk met de jeugd graag starten met een moment van
bezinning en bemoediging. We luisteren naar de Bijbel, loven God en bidden met elkaar om Gods
nabijheid en Zijn zegen in het werk dat voor ons ligt. We zijn allemaal nodig, ieder voegt iets toe!
Daarom zijn alle jeugdwerkers van harte welkom in het Hervormd Centrum op 19 september
om 20.00 uur.
VBW: In de herfstvakantie op 22, 23 en 24 oktober is er Vakantie Bijbel Werk in Everdingen. Het
thema is "Zoek het uit!" Ons doel is veel kinderen mee te laten zoeken en te laten ontdekken wie
Jezus is en wat Hij voor ons wil betekenen. U begrijpt dat er weer veel helpers nodig zijn om het
tot een succes te maken. Als u mee wilt helpen, graag opgeven bij Karin Klein (0613241002) of
Janneke den Hertog (0646096131). Op 16 september hopen we veel mensen te ontmoeten in de
kerk en daarna in het HC. Het zou fijn zijn als u daar bent en zich opgeeft voor de verschillende
taken; versieren, helpen in de keuken, hutten bouwen en afbreken, decor maken, kinderen
begeleiden met knutselen of met een spel enz... We hopen op een fijne ontmoeting zondag en een
groot feest in de herfstvakantie.
Agenda D.V.:
19/9: 20:00 uur – startvergadering jeugdwerkleiders
Gebedsverhoring: In de avonddienst van afgelopen zondag stonden we stil bij het thema
gebedsverhoring. In die preek haalde ik een vers aan, waar een paar woorden van in het Engels
waren. Om nog eens over door te praten (dus niet om alle antwoorden op alle vragen te geven)
geef ik het nog een keertje mee:
Als je gebed verkeerd is, zegt God: No (Nee.)
Als de timing niet goed is, zegt God: Slow (Rustig aan…)
Als je fout zit zegt God: Grow (Groei..)
Als je verzoek, je timing en jij zelf goed zijn, zegt God: Go! (Ga!)
Ten slotte: Wat was het goed om afgelopen zondag als ranken van de wijnstok, in
verbondenheid met de Wijnstok en de Wijngaardenier samen te zijn aan de liefdesmaaltijd. We
mogen weten dat het Koninkrijk gekomen ís in Jezus en doorbreken zal op de jongste dag.
Afgelopen zondag was er een moment dat we iets van die werkelijkheid mochten ervaren.
Komende zondag in de dienst staan we stil bij opening winterwerk. We lezen uit Romeinen 12:18. We denken na over de vraag: welke gave heb ik gekregen om bij te kunnen dragen aan Gods

gemeente? Het winterwerk helpt ons om in de Wijnstok te blijven. Tegelijk is het kerkproeverij,
vanuit het verlangen als gemeente vrucht te dragen. We bidden om goede diensten. Hartelijke
groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

