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Diensten deze week
10.00

GK Ds. J. Snaterse

17.00

GK Ds. P. Nagel,
Loenen aan de Vecht

collecten:
1e Project 10 27
2e PGV

Diensten volgende week
10.00

GK Ds. J. Snaterse

17.00

GK Ds. J. Snaterse

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

Erediensten

Vanmorgen is het een gecombineerde dovendienst. Een
aantal dove mensen uit de regio maken onze dienst mee.
Via een beamerscherm en een doventolk kunnen zij de
dienst meebeleven. Tevens is het Voorbereiding voor het
Heilig Avondmaal. We lezen Exodus 15: 22-27, met vers 25b
als tekst. Het thema is, ‘Beproevingen van de Heere doorstaan’.
Vanmiddag gaat onze oud-predikant ds. P. Nagel uit
Loenen aan de Vecht voor.

Censura Morum

In verband met de Viering van het Heilig Avondmaal volgende week zondag, is er gelegenheid voor het Censura
Morum op donderdag 8 februari om 19.45 uur in De Dijk.

Meeleven

Mw. L.J. (Louise) Kesseboom-Arnoldus, mocht weer thuiskomen uit het Vlietlandziekenhuis. Wel is zij erg verzwakt
en kan zij nog geen bezoek ontvangen. We hopen dat zij
weer op krachten gaat komen.

Bloemengroet
•
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Mevr. L.J. (Louise) Kesseboom–Arnoldis, mocht deze
week gelukkig weer terug keren uit het ziekenhuis om
verder te herstellen. Ter bemoediging en als teken van
meeleven willen wij haar graag onze bloemen geven.
Wij wensen je hierbij veel sterkte. Zo ontvang je van
ons allen een hartelijke groet. Gods zegen toegewenst in dit alles!
•
Dhr. J.A. (Sjaak) de Kok, is deze week met de chemokuren begonnen. En dat is best zwaar om dit te moeten
ondergaan. Vandaar dat wij hem graag willen bemoedigen in de vorm van ons meeleven en onze bloemen.
We wensen je heel veel sterkte in dit alles toe. Een hartelijke groet van ons allen. De Heere zij je nabij.
De bloemen worden bezorgd door Hanna Verhoeven en
Tineke Zeilstra.

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 & drankje afscheid te nemen van Ds. Koos en zijn
vrouw Annemarie Snaterse op zaterdagmiddag 17 februari van 14.30 tot 17.30 uur in de Grote Kerk. Wij rekenen
erop dat u deze (gehele) middag aanwezig bent.

Collectedoel Heilig Avondmaalsviering

Geachte gemeenteleden, als wijkdiakenen willen we u
en jou alvast laten weten dat volgende week in zowel de
Grote Kerk om 10.00 uur, als in Uitzicht om 15.00 uur, tijdens het Heilig Avondmaal gecollecteerd zal worden voor
een project van Stichting Woord en Daad: Zaaigoed voor
Oeganda. Een mooi doel waar we veel boeren mee hopen
te helpen. Dorpelingen sloegen de handen al ineen en
bouwden een graanbank, een soort voorraadschuur, waar
oogsten veilig worden opgeslagen. Er wordt voorlichting
over effectieve landbouwmethoden gegeven en de beste
wijze van opslag. Voor € 2,- krijgt een boer in de Karamoja
regio een kilo zaaizaad. Doet u/jij mee?
Bij voorbaat dank voor uw en jouw bijdrage.
Uw/jouw wijkdiakenen

Gebedskring

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

Lopers Kerkbalans

Na de dienst liggen er achter op de tafel pakjes ijzerkoekjes. Dit is alleen voor hen die de kerkbalansbrieven
bezorgd en opgehaald hebben. Er zal iemand bijstaan om
uit dankbaarheid en waardering u een pakje te overhandigen. De kerkrentmeesters willen u allen op deze wijze
hartelijk bedanken voor uw inzet.

Kostersechtpaar beëindigt werkzaamheden

Onze koster John en zijn vrouw Joke hebben de kerkenraad laten weten dat zij hun werkzaamheden willen beëindigen per 1 juni 2018. Hun gezondheid laat de laatste
jaren te wensen over. Gezien de werkdruk is dit bij tijden
te veel gevraagd. Omdat John nog een aantal overuren
heeft staan zal hij op 4 april, na Pasen, zijn werk afronden. Ondertussen heeft John er 46 arbeidsjaren op zitten,
waarvan 18 jaar als koster. De kerkenraad zal te zijner tijd
gepast aandacht schenken aan het afscheid van John en
Joke van ‘t Hof.

GZB-dag op 17 maart

‘Laat je zien!’ Dit is het thema van de GZB-dag op D.V.
zaterdag 17 maart in Barneveld. Met dit thema willen we
samen ontdekken hoe we als kerk wereldwijd meer oog
krijgen voor mensen om ons heen. Buitenlandse gasten
en zendingswerkers vertellen hoe zij het Evangelie doorgeven, ook aan mensen die eigenlijk nergens bij horen.
De sprekers zijn ds. Germán Suárez uit Colombia, Zsuzska
Tóth uit Slowakije, ds. Cees van Duijn uit Delft, Jaap Haasnoot uit Zuid-Soedan en Heleen van den Berg uit Libanon.
De muziek wordt geleid door Jaap Kramer. Er is kinderopvang, er zijn kinder- en tienerprogramma’s en in de pauze
kunt u keuzeprogramma’s volgen.
Nieuw is dat aanmelden nodig is. Ga naar www.gzb.nl/
aanmelden, vul in met hoeveel personen u komt en naam
en adres en het is geregeld. De toegang blijft gratis. Tot
ziens in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.

Brochure Huisbezoek

Op de boekentafel is een aantal brochures beschikbaar
van het themanummer 23 van de Gereformeerde Bond
over het Huisbezoek. Dit themanummer (en ook nog wel
oudere nummers) zijn ook gratis te downloaden van de
site van de Gereformeerde Bond: https://gereformeerdebond.nl/boeken-brochures/brochures-downloads.
Gerrit van der Voet

Vrouwen koffiemorgen

A.s. donderdag, 8 februari is het de tweede donderdag
van de maand, dus…. Vrouwen Koffiemorgen. Staat het
al in uw agenda? Zo niet, dan is het hoog tijd om dat
alsnog te doen, anders vergeet u misschien om te komen.
U bent namelijk hartelijk welkom. En u hoeft niet alleen
te komen want ook uw vriendin, dochter, zus. buurvrouw,
collega of wie dan ook, is welkom. Zoals wellicht bekend
is, hebben we elke maand een boeiende spreekster, maar

