
Zondag 28 november  
09:30 uur: Ds. C. Hendriksen, voorbereiding Heilig Avondmaal 
18:30 uur: Ds. A.T. Blijderveen, Veenendaal 
 
Oppas: A.s. zondag 28 november zijn Marieke het Lam en Merel Koolen aan de beurt om op de 
kleintjes te passen. En op zondag 5 december staan Majorie van Zanten en Mirjam van Dieren op 
het rooster.  
Bericht van overlijden: Op 18 november 2021 is Nellie Sleeuwenhoek – Verrips overleden, zij 
was de echtgenote van Anton (Graaf Florisstraat 16, 4121 EL). Afgelopen dinsdagmorgen 
hebben we afscheid van haar genomen tijdens een bijeenkomst in het Hervormd Centrum. Voor 
op de rouwkaart staat een foto met Nellie, fietsend op de Lange Meent. Een treffend beeld, velen 
zullen haar op die manier kennen, actief en onderweg. We wensen Anton en de overige 
achtergebleven familieleden troost en Gods nabijheid toe. Met de woorden uit Psalm 4, die ook 
klonken tijdens de afscheidsbijeenkomst. ‘Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons 
het licht van Uw aangezicht, o HEERE’. 
Jarig: Op D.V. 28 november hoopt mw. A. het Lam – van Bezooijen (Kweldam 6, 4121 EG) 
haar  94e verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd, we wensen u een fijne dag en Gods zegen 
voor de komende tijd toe. ‘Mijn ziel, loof de HEERE… ik zal voor mijn God psalmen zingen, zolang 
ik er nog ben’ (Psalm 146:1, 2). 
Jubileum: Op 4 december bij leven en gezondheid vieren Peter en Gerrie Peek (Ooievaarlaan 16, 
4105 WR, Culemborg) dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Jullie zijn getrouwd in Nieuwland en kregen 
als trouwtekst de volgende woorden mee: ‘De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde 
gemaakt heeft’ (Psalm 134:3). Misschien wel de mooiste ontdekking van jullie huwelijk: de God 
Die zoveel in het oog heeft en houdt, zag in de afgelopen veertig jaar ook om naar jullie. 
Van harte een fijne dag toegewenst en (als alles doorgaat) een goed feest.  
Bijzondere diensten: Komende zondag wordt het avondmaal bediend in de morgen- en 
avonddienst. Gegeven de omstandigheden doen we dat op de wijze, zoals we de laatste tijd 
gewend zijn, namelijk ‘lopend’. Wilt u thuis avondmaal vieren, bijvoorbeeld na afloop van de 
dienst? Neem dan contact op met een van de pastoraal ouderlingen of de predikant. 
Kerkenraadsverkiezing: We zijn dankbaar dat Jos van den Berg en Delian Kool de verkiezing 
tot respectievelijk pastoraal ouderling en jeugdouderling hebben aanvaard. Daarnaast ontvingen 
we bericht van Willem van Kuijkhoven dat hij de benoeming niet kon aanvaarden. Drie 
beslissingen die biddend genomen zijn. We wensen de broeders van harte Gods zegen toe op 
hun besluit. 
Beroep: Afgelopen zondag is afgekondigd dat de wijkgemeente Groote Kerk van de PKN in 
Maassluis voornemens is om een beroep uit te brengen. Als alles volgens planning is verlopen, is 
dat deze vrijdag ‘bezorgd’. Er gaat nu een periode van drie weken bedenktijd in. Een periode 
waarin allerlei stemmen zullen klinken, we hopen daarin Gods stem te verstaan. Bid je mee? 

Bazaar: Zaterdag 13 november was er de jaarlijkse bazaar, naar aanleiding daarvan zijn er een 
aantal giften ontvangen, zoals al vermeld in de vorige Zaaier. Contant ontvingen we de jaarlijkse 
gift van de vrouwenvereniging van 30 euro en giften van 30 en 50 euro. Op de bankrekening 
ontvingen we nog giften van 15, 25, 150 en tweemaal 250 euro. Hartelijk dank hiervoor. 
Agenda D.V.:  
Zaterdag 27/11: 08:00 uur bidden in en voor de kerk        
Dinsdag 30/11: catechisaties op de bekende tijden 
Woensdag 01/12: 19:30 uur Censura morum 
         20:00 uur bezinningsuur HA (voor de hele gemeente) 
          20:00 uur starters bijbelkring 
Vrijdag 03/12: 19:00 uur tienerclub 
Bij het avondmaal: Heb je weleens nagedacht over de vraag hoe groot een stukje brood bij het 
avondmaal eigenlijk zou moeten zijn? Sommigen hebben graag een groot stuk, immers, God is 
niet karig. Als God uitdeelt is het overvloed. Voor anderen is een klein broodje wel net zo 
praktisch. Als teken van de verbondenheid met sterven en opstaan van Jezus Christus volstaat 
een klein stukje trouwens net zo goed als een groter stuk. En vergeleken met de overvloed die 



ons wacht in de toekomst is ieder stukje klein te noemen.  Ten slotte, er is wat voor te zeggen om 
als gemeenteleden zelf iets van een breekbrood af te breken. Zo wordt zichtbaar dat we één 
lichaam zijn. Uiteindelijk maakt de vorm niet alles uit. Het is een voorrecht dat de 
avondmaalstafel er staat met brood en wijn en dat de nodiging weer klinken mag. 
Ten slotte: Zoals je ziet, zijn er komende zondag twee gastpredikanten. Zelf hoop ik voor te gaan 
in de Groote Kerk in Maassluis. We wensen ieder komende zondag goede diensten toe, thuis of in 
de kerk. Hartelijke groet, ds. Gerrit van Wolfswinkel. 
 


