
Hervormde gemeente Everdingen 
 
 
Zondag 18 september 
10.00 uur: dhr. S. Janse, Middelburg – Openluchtdienst op het veldje bij het Lijne Pad 
18.30 uur: ds. H.J.P. de Pater, Nieuwegein 
 
 
Oppas: Tijdens de openluchtdienst met Opening Winterwerk (op zondag 18/9) willen we de 
oppas laten vervallen, aangezien ook de jongste kinderen van harte welkom zijn op het veldje. 
Voor zondag 25/9 zijn Anneke Verveer en Anne-Fleur van Dorp aan de beurt. 
Jarig: Ook de komende week zijn er ouderen onder ons die D.V. hun verjaardag mogen vieren. 
Allereerst is dat op 17 september mw. A.C. (Adrie) van der Heijden-Schep (Hof van Batenstein 
203, 4131HB). Zij wordt dan 81 jaar. En een dag later viert dhr. C.A. (Kees) Verrips (Pr. 
Bernhardstraat 29, 4121EV) zijn 82ste verjaardag. Vanuit de gemeente willen wij u beiden 
hiermee van harte feliciteren en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toewensen.  
Bijstand in het pastoraat: Met ingang van 15 september zal Ds. Van Dis uit Nieuwegein 
bijstand verlenen in het pastoraat. Tevens zal hij op dinsdagavond de catechisaties verzorgen. 
Wij zijn hier dankbaar voor. Mocht u hier vragen over hebben, neemt u dan contact op met Kees 
de Groot (06-52441762) of Johan van Eck (06-10871082).   
Opening winterwerk: Op zondag 18 september is het de start van het winterwerk. Dit jaar zal 
er een openluchtdienst gehouden worden aan het Lijne Pad. De dienst begint om 10.00 uur en 
wordt geleid door dhr. S. Janse uit Middelburg. Er zal gezongen worden onder leiding van 
muziekgroep ‘By Faith’. Vergeet niet om zelf kleedjes of stoelen mee te nemen. Na afloop van de 
dienst is er koffie met wat lekkers en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Wanneer u nog 
vragen hebt kunt u contact opnemen met Marieke het Lam (351960) 
Koffieschenken: Zondag 18 september zijn aan de beurt om koffie te schenken: Fred en Gerrie 
Dijkstra, Arie den Hertog en Teunis Kool. 
Bijbelkring: Op woensdag 28 September willen we weer van start gaan met de Bijbelkring. 
We komen bij elkaar in de consistorie en beginnen om 20.00 uur (tot 21.30 uur) Ook nieuwe 
deelnemers zijn van harte welkom. Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Peek (06-
23388261) 
Vrouwenvereniging: Op 29 september komt de vrouwenvereniging Ora en Labora weer bijeen. 
Het onderwerp is uit Vrouw tot Vrouw - In het hart kijken. We heten onze leden en iedere vrouw 
die belangstelling heeft van harte welkom. Vragen? Neem dan contact op met Gerrie Dijkstra 
(06-41714671) 
Everdingen’s got talent: Zoals u weet vindt D.V. zaterdag 12 november de bazaar plaats. Nieuw 
dit jaar is dat er ook een talentenveiling gehouden wordt. We vragen u/jou vast na te denken 
welke (verborgen) talenten u/jij beschikbaar stelt voor de veiling. Denk aan een taart bakken, 
trui breien, avondje oppassen, het organiseren van een workshop/diner of het uitlenen van een 
boot of caravan. Tijdens de veiling kan er op jouw talent geboden worden. T.z.t. volgt meer 
informatie en kunt u/jij zich hiervoor aanmelden. 
Kopij: Inleveren van de kopij kan t/m. maandag 19 september 12.00 uur 
(dezaaier@hervormdeverdingen.nl.) 
Agenda D.V.:  
Zondag 18 september: opening winterwerk  
    koffie drinken na de openluchtdienst 
dinsdag 20 september: vanaf 10.00 uur – ouderenkring “de Ontmoetingskring” 
Woensdag 28 september: 20.00 uur bijbelkring 
Donderdag 29 september: 14.30 uur vrouwen vereniging “Ora et Labora” 
Zaterdag 12 november: bazar 
Van de gemeente voor de gemeente: Dit keer weer een spreekwoord uit mijn eigen collectie 
Amish boeken.  
Elk leven kent donkere en vrolijke uren. Geluk wordt bepaald door welke uren je koestert. 
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Ten slotte: De kerkenraad kijkt uit naar zondag. De dienst in de buitenlucht met als voorganger 
dhr. Sander Janse uit Middelburg, inderdaad….broer van en zoon van! Het is dan de start van het 
winterwerk. We gaan een seizoen in zonder herder en leraar. Dat houdt in dat er meer van een 
ieder van ons gevraagd wordt. Maar vele handen maken licht werk.  
Schroom ook niet om contact op te nemen met 1 van de kerkenraadsleden als u met iets zit of 
een vraag heeft.      
Ontvang allen een hartelijke groeet van de kerkenraad 
 
 
 


