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GK Ds. J. Snaterse

17.00

GK Ds. T. Jacobs,
Leiden

collecten:
1e Diac. Wijkkas
2e HGJB

Diensten volgende week
10.00

GK Ds. J. Snaterse

17.00

GK Ds. P. Nagel,
Loenen aan de Vecht

collecten:
1e Project 10 27
2e PGV

Erediensten

Vanmorgen wordt de Heilige Doop bediend aan Thijs
Jansen, zoon van Ralph en Ellen Jansen-Kruidenier,
Primulahof 65, 3135EP. In deze dienst is er tevens aandacht
voor de week van gebed. We lezen Exodus 15:1-21, met als
thema, ‘Recht door zee’. Vers 6a is de tekst, “Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht.”
Voor de middagdienst komt ds. T. Jacobs uit Leiden.
Volgende week zondagmorgen, 4 februari, is het een
gecombineerde dovendienst. Een aantal dove mensen
uit de regio zullen onze dienst bijwonen. Via een beamerscherm en een doventolk zullen zij de dienst meebeleven.
Het is dan voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. We
lezen Exodus 15: 22-27, met als thema ‘Beproevingen van
de Heere doorstaan’.

Bloemengroet
•

Op 21 januari mocht mw. A.C. Schenk-Verkiel, haar verjaardag vieren. Zij mocht de hoge leeftijd van 97 jaar
bereiken. Wij willen u graag als gemeente daar nog van
harte mee feliciteren. Wij hopen dat het goed met u
mag gaan en groeten u hartelijk. Gods zegen toegewenst!
• Mw. C.A. (Carla) op den Brouw, krijgt vandaag ter
bemoediging en als teken van meeleven onze bloemen. De derde operatie aan haar heup is wel erg ingrijpend voor Carla geweest en het herstel verloopt heel
langzaam. Zo ontvang je van ons allen een hartelijke
groet. Gods nabijheid toegewenst.
De bloemen worden bezorgd door Petra Rietveld en Philip
Vermaat.

Dank

Meeleven
•
•

Diensten deze week
10.00
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Voor de vele kaarten, telefoontjes en handdrukken, maar
bovenal uw gebed na het overlijden van onze vader en
schoonvader, de heer Roodenburg, danken wij u. De vele
woorden van troost hebben ons goed gedaan.
Joke en John van ’t Hof.

•

•
•

We blijven meeleven met Anneke en Leo van der
Brugge. Anneke krijgt nu de chemokuren.
Bij dhr. J.A. (Sjaak) de Kok, is asbestkanker in de longen
vastgesteld. Maandag begint hij met chemokuren.
Mw. L.J. (Louise) Kesseboom-Arnoldus, is thuis onwel
geworden vanwege een veel te hoge bloedsuiker en
bovendien een virus. Zij verblijft in het Vlietlandziekenhuis.
Dhr. H.A. van Ammerzoden, Drieën-Huysen, is gevallen
en met een gebroken heup opgenomen in het St. Franciscusziekenhuis te Rotterdam.
Mw. J.A. (Anja) van de Ree-de Visser, is opgenomen in
Antes-Delta, Spijkenisse.

Afscheidsreceptie Koos & Annemarie Snaterse

Binnenkort zal onze wijkpredikant en zijn vrouw onze
gemeente verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan
in de PKN-wijkgemeente van Hoogeveen. Wij willen u
graag in de gelegenheid stellen om onder genot van een
hapje en drankje afscheid te nemen van Ds. Koos Snaterse en Mevr. Annemarie Snaterse op zaterdagmiddag 17
februari van 14.30 tot 17.30 uur. Vorige week zijn er officiële
uitnodigingen uitgedeeld bij de deur. Heeft u er geen ontvangen? Haal deze dan op bij Sebastiaan Vogel in ‘de hoek
van het koffiedrinken’. Wij hopen dat u aanwezig bent!

Wijkavond

U wordt van harte uitgenodigd voor de wijkavond op
woensdag 31 januari. Mw. Pauline Leenman zal ons vertellen over ‘1900 jaar ballingschap’. Wat betekent het te
behoren bij het volk van de God van Israël? Een boeiend
thema waar we veel over hopen te leren. De avond begint
om 20.00 uur, met een inloop vanaf 19.30 uur. Om 22.00
uur willen we het afronden. We hopen van harte dat u/jij
komt! De kerkenraad.

Gebedskring

Aanstaande woensdag van 19.30-20.00 uur is er weer
gebedskring op De Dijk.

Zondagavond weer Jeugdclub!

Thema van deze avond is ‘Rentmeesterschap’. Wil jij weten
wat dit concreet voor jouw geloofsleven inhoudt?
Be there, 19.45 uur @ De Dijk!

Jeugdhonkactiviteit - Kopspijkers

Zaterdagavond 3 februari a.s. organiseert de Jeugdhonkcommissie het uiterst ‘ontspannende’ spel Kopspijkers.
Een spel waarbij je met behulp van een groot stuk hout,
een grote spijker, een blokhamer én door vragen goed of
beter te beantwoorden dan je tegenstander, al je agressie
en frustraties...., of juist al je blijdschap, kwijt kan. En, de
sterkste deelnemer is zeker niet de voor de hand liggende
winnaar, kortom ook als je geen spierballen hebt kan je
prima meedoen hoor! Kom en speel dit leuke spel mee!
De Jeugdhonkcommissie.

Bijbelkring

Huiskring Indische buurt komt bij elkaar op dinsdag 30
januari aan de Surinamesingel 18, aanvang 20.00 uur.
Kringleider is Kees van Bloois. Aan de beurt is hoofdstuk
5 (Door het oog van de naald) uit het boekje ‘Onvoorstelbaar’ van Bernhard Reitsma.
Kring Ambacht komt bij elkaar op woensdag 7 februari om
20.00 uur bij Joke de Blois, Van Baerlestraat 87. We behandelen ‘Een discipel is een mens van de toekomst’, hfds 12
uit ‘In de voetsporen van Jezus’.

Woede en Vergeving

Helaas kan de toerustingsvond in de serie Woede & Vergeving op woensdagavond 7 februari geen doorgang
vinden. Er is nu nog één avond, op maandag 5 maart in
De Dijk.

Oud Papier en Dorcas

Zaterdag 3 februari kunt u uw gespaarde papier weer naar
de container brengen. Het papier van de buren vult de
container ook en is daarom welkom. Het begin is om 9.00
uur op de Zomerstraat voor het Open Huis en de eindtijd is
11.30 uur. Spullen voor Dorcas kunt u ook afgeven.

