Zondag 9 september
9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Zingen voor de dienst: Zondag 9 september: Psalm 43:3
Kinderoppas: Zondag 9 september: Marcelle Kool, Anneke Verveer en Martine Harteveld.
Zondag 16 september: Hetty van Dieren, Inge van Alphen en Marije de Groot.
Meeleven: We leven mee met mw. N.W.C. (Nel) Bijleveld – Hol (Het Lijne Pad 1, 4121 EZ). Ze
was zondagmorgen gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken. Nadat ze opgenomen was in
het ziekenhuis is ze ook gelijk al geopereerd. Op moment van schrijven ligt ze in het Antonius in
Leidse Rijn (Soestwetering 1, afd. 4C kmr 5, 3543 AZ). Voorzichtig aan heeft ze al weer wat
stappen mogen zetten. We wensen u voorspoedig herstel toe. ‘Allen die Hem aanroepen is de
HEER nabij’ (Psalm 145:18).
Anders dan in de voorbede gezegd, hoeft Joke Breunissen (Linnaeuslaan 73, 4102 LG,
Culemborg) geen chemokuur te ondergaan, maar zal ze binnenkort starten met
hormoontherapie. Na de bestralingen nu eerst een paar weken vakantie. Een goede tijd
toegewenst samen en van harte bidden we om zegen over de behandeling die komen gaat. ‘Op
God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik’ (Psalm 56:5).
Met Tinie de Leeuw (Tienhovenseweg 29, 4121 KT) mogen we dankbaar zijn! De uitslag van de
onderzoeken was gunstig. Na een tijd van spanning en onzekerheid is er nu weer een periode
van rust. ‘Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen’ Psalm 116:7.
Jarig: 15 september bij leven en welzijn hoopt mw. R. Verhoef – Copier (Tienhovenseweg 3,
4121 KS) haar zijn 82 verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw
levensjaar toegewenst. ‘Gezegend wie op de HEERE vertrouwt, wiens toeverlaat de HEERE is’
(Jer. 17:7-8).
Diaconie: De diaconie- en avondmaalscollecte van a.s. zondag is bestemd voor Dorcas hulp
Nederland. Dorcas is een christelijke hulporganisatie die zorgt voor armen en verdrukten,
ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas ondersteunt lokale kerken en
christelijke organisaties, zodat die in staat zijn deze opdracht van Jezus Christus in de praktijk te
brengen. Ook geeft Dorcas noodhulp. Daarnaast wil Dorcas de kerk wereldwijd bewust maken
van hun verantwoordelijkheid, om zich in te zetten voor de mens in nood. Van harte
aanbevolen!
Verantwoording: De kerkrentmeesters ontvingen:
Betreft juli: Collecte onderhoud € 551,82; Rentmeesters collecte € 586,74; Open schaalcollecte €
207,00.
Betreft augustus: Collecte onderhoud € 390,49; Rentmeesters collecte € 477,25; Open
schaalcollecte € 282,35.
Via Peter Peek 1 x € 5,00; 1 x €10,00 en 1 x € 20,00. Hartelijk dank voor al deze gaven.
Agenda D.V.:
8/9: oud papier
Ten slotte: Komende zondag mogen we deelnemen aan het avondmaal. In de
voorbereidingsdienst stonden we stil bij Johannes 15: Blijf in Mij en Ik in u. Aan de
avondmaalstafel mogen we dat oefenen. We zoeken Jezus op aan Zijn tafel. We hebben deel aan
Jezus door te eten en te drinken. In de komende morgendienst hopen we stil te staan bij Joh
15:9: Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. In de
avonddienst staan we stil bij de laatste woorden van vers 16 uit hetzelfde hoofdstuk: Opdat wat
u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. Een rijke belofte voor ranken die
ernaar verlangen in Christus te blijven en vrucht te dragen voor Hem. Hartelijke groet uit de
pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.
e

