
Zondag 11 oktober  
09:00 uur: Ds. M.W. Westerink, Langerak 
10:30 uur: Ds. M.W. Westerink, Langerak 
18:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel 
 
Liturgie: De liturgie per dienst is te vinden op de website. Kijk bij Kerkzijn nu - Live Kerkdienst 
Volgen. Voor de kinderen is daar ook een kerkboekje te vinden. 
van harte welkom! 
Oppas: Al geruime tijd is er weer oppas en vanaf nu zullen we het rooster hier ook weer 
vermelden. Zondag 11 oktober zijn aan de beurt: Martine Kool, Mariët van Eck en Eva van 
Zanten. Op zondag 18 oktober worden Petra den Hertog, Annemieke van Dieren en Gershon van 
Wolfswinkel verwacht. 
Meeleven: De gemeenten van onze Protestantse Kerk in Nederland ontvingen vorige week een 
brief ter bemoediging naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen. In de brief 
werd geschreven over het belang van de levende God, de onderlinge gemeenschap, volharding 
en zorgzaamheid. En is het inderdaad niet zo, dat deze tijd onrust brengt, onzekerheid en 
zorgen. Dat deze tijd (als alle tijden) ons oproept met God te leven. 
‘Geef geloof dat trouw kan groeien, 
Hoop op meer waarachtigheid, 
Liefde die zo lang blijft bloeien 

Als uw liefde ons geleidt’ 
(Sytze de Vries) 
Kerkdiensten: Het was mooi om afgelopen zondag samen te komen en te zien hoe dat in deze 
tijd op een verantwoorde wijze kan. Nu bleek in de week die achter ons ligt dat de kerkgang 
gevoelig ligt in de publieke opinie. Daarom zijn er nieuwe adviezen gekomen vanuit de PKN. We 
hebben geconstateerd dat de gang van zaken tot nu toe valt binnen de marges van de richtlijnen.  
Dat is verheugend. Wanneer maatregelen aanleiding geven om toch nog weer aanpassingen door 
te voeren, dan wordt u altijd tijdig geïnformeerd. 
Diaconie: De diaconiecollecte van a.s. zondag is bestemd voor de HGJB en wil jongeren in 
beweging zetten om Jezus te (gaan) volgen. Daarom gáát de HGJB voor jongeren. Of beter: voor 
jongeren in de gemeente. Want de christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen 
leren kennen als de God van het verbond. Uw steun is daarbij hard nodig, zodat de HGJB nog 
meer kan doen voor jongeren en hun gemeenten. Van harte aanbevolen! 
Hervormd Centrum: Het sleuteladres van het Hervormd Centrum is gewijzigd. Als u het HC 
gereserveerd heeft bij de beheerder kan de sleutel opgehaald worden bij de familie Van Drie, 
Kweldam 2. Vooraf graag afspreken wanneer de sleutel wordt afgehaald. Tel: 0347-375 
831.  Familie van Drie zal ook de was van het HC verzorgen. 
VakantieBijbelWerk: Ha jongens en meisjes. In de herfstvakantie begint de vakantiebijbelweek 
weer. Het thema dit jaar is: 'Duik erin!'. Duiken jullie mee? Dit jaar zal het een beetje anders gaan 
als andere jaren, maar natuurlijk nog steeds super leuk! Groep 1 en 2 zijn dinsdag 20 oktober 
welkom in het HC van 10:00 tot 12:00 uur. Groep 3 en 4 zijn ook dinsdag 20 oktober welkom in 
het HC van 13:30 tot 16:00 uur.  Groep 6, 7 en 8 zijn woensdag 21 oktober welkom in het HC van 
10:00 tot 12:00 uur. Op dinsdagavond hebben we VBW en bouwen we stoere hutten met groep 
6, 7 en 8 van 18 tot 20:30 uur bij het HC. Op woensdagochtend 21 oktober gaan de kinderen en 
ouders van groep 1 t/m 5 een vissenjacht lopen, de start van de vissenjacht is bij Winkel & Zo 
om 10:00 uur. Wij hebben er zin in! Tot dan! 
Bazaar: De 3.500 loten zijn binnen, nu de verkoop nog! Zoals u pasgeleden heeft kunnen lezen 
doen we een beroep op de medewerking van elk gemeentelid om de loten te verkopen. We 
willen u vragen om voor 14 oktober aan Marion van Eck (06 23352024) of Wemmy de Groot 
(351655) door te geven of u 1 of meerdere boekjes wilt verkopen. Wij zorgen er dan voor dat de 
boekjes bij u komen. 
Oproep: heeft u nog schalen met een diameter van ongeveer 30 centimeter en niet te hoog? Dan 
kunnen wij ze goed gebruiken voor het bloemschikken. U kunt ze brengen bij Wemmy de Groot, 
Tienhovenseweg 25a.  



Kopij: Wil iedereen er rekening mee houden dat de kopij van volgende week voor 2 weken is dit 
i.v.m. de herfstvakantie. 
ZAJW: Het ZAJW (zaterdagavond jeugdwerk) kan onder deze omstandigheden helaas geen 
activiteiten organiseren, maar we zijn wel aan het nadenken over activiteiten die passen binnen 
de 1.5 meter samenleving. Heeft u/ heb jij nog goede ideeën? Mail deze dan naar zajw@live.nl. 
We kijken er naar uit om jullie, hopelijk snel weer te ontmoeten! 
Agenda D.V.: 
Zaterdag 10/10: oud papier ophalen 
Dinsdag 13/10: catechisatie op de bekende tijden 
Woensdag 14/10: 20:00 uur - kerkenraadsvergadering 
Donderdag 15/10: 14:30 uur - vrouwenvereniging 
Vrijdag 16/10: 19:00 uur – tienerclub 
Van 19 t/m. 21/10: VBW 
Donderdag 29/10: 20:00 uur – opening jeugdwerk 
Ten slotte: Komende zondag in de avonddienst hopen we verder te gaan met de serie 
godsbeelden. We staan stil bij de verovering van het land Kanaän door het volk Israël. Een thema 
dat regelmatig voorbij komt in gesprekken met mensen van buiten de kerk, maar ook op de 
catechisatie. Van harte welkom in de erediensten. Hartelijke groet, mede namens Liesbeth, ds. 
Gerrit van Wolfswinkel 
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