Dhr. G. (Gerrit) Paalberends is verhuisd van de
Mozartlaan naar Uitzicht, kamer 220 afd.
Touwbaan. Daar is het leuk om een bloemetje
te ontvangen van zijn kerk, waar hij jaren
mocht komen. Wij wensen je een fijne tijd
daar. Beide Uitzichtbewoners wensen we ook
van harte Gods zegen toe.
De bloemen worden bezorgd door Anneke van
Keulen en Betty Kroon.

Orde van dienst deze morgen
OTH 280: Jezus, alles geef ik U
Psalm 96:1,3,4 NB
Psalm 96:5,7 NB
Kinderlied OTH 492
Lezing 1 Thess. 4:13 – 5:6
Gezang 328:1,2,3
Psalm 73:12,13 OB
Gezang 300:1,4,6

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor het
meeleven tijdens m’n ziekte van
longvlieskanker, (asbestlongen) waar ik nooit
meer vanaf zal komen. Ik heb heel veel MRIscans gehad, bloedonderzoeken en 4 chemo’s,
deze waren erg pittig met veel bijwerkingen.
Nu is het stabiel, de oncoloog sprak van een
wonder, maar geeft geen garantie dat het weg
blijft. Nu even rust en op 29 mei weer een
scan. Het meeleven uit de gemeente was
enorm. Kaarten, telefoongesprekken en al de
gebeden waren voelbaar. Maar onze grote
dank gaat vooral naar onze God en
Heelmeester voor Zijn genade. Met vertrouwen
gaan wij verder, Annie en Sjaak de Kok.

Meeleven
Afgelopen vrijdag heeft Mw. A. (Annie) de Kok,
een spoed-oogoperatie ondergaan.
Dhr. L. (Leo) Hordijk, is na een
ziekenhuisopname van ruim 1 week weer
thuisgekomen. De operatie is geslaagd en met
de nodige thuiszorg hoopt hij dat het weer
gaat.
Mw. J.G. (Jelke) Huizer-Schilder verblijft al vele
jaren in Driemaashaven, Stadsmolen 101,
3146CT. Mede dankzij de trouwe, nooit
aflatende zorg van haar man Anton, gaat het,
hoewel het steeds wat minder wordt, naar
omstandigheden nog redelijk goed met haar.

Hartelijk dank
Twee weken geleden deed ik een beroep op
de gemeente om de dunne wijkkas wat aan te
vullen. U heeft me wederom niet in de kou
laten staan. En zelfs de eerste zondagavond
werd er al een bedrag op de bankrekening
gestort. En nu naar veertien dagen mag ik het
mooie bedrag van 1045 euro wel aan u
verklappen. Vindt u dat niet geweldig? Op deze
manier kunnen wij gelukkig de activiteiten voor
de gemeente door laten gaan. Allen, die dit
bedrag mogelijk hebben gemaakt, wil ik
bijzonder hartelijk bedanken. Met een blijde
groet van Gijs van Herpen.

Bloemengroet
Op 22 april mocht mevr. A. v.d. Ende, kamer
571C, haar verjaardag vieren. Wij als
gemeente willen u hier nog van harte mee
feliciteren. Wij wensen u veel zegen en
vreugde in uw nieuwe levensjaar toe. Met een
hartelijke groet van ons allen.

Zendingswerkgroep GZB en IZB
We komen bij elkaar op dinsdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur in De Dijk op 1 mei.
Hartelijk welkom!

Taarten voor de MAF
Ik ben alweer 3 weken bezig met bakken, en
het loopt hartstikke goed! Voor de mensen die
al een taart hebben besteld: heel erg bedankt!
Maar ik ga voorlopig nog even door, dus als u
nog een kwark- of appeltaart nodig heeft,
stuur mij een berichtje via nienkevermaat ad
gmail.com of bel eventjes naar 010-4359790.
U steunt daarmee het werk van Wouter en
Marlies Nagel in Zuid-Soedan!
Nienke Vermaat
Oud Papier
Zaterdagmorgen 5 mei kunt u oud papier weer
naar de container brengen, van 9.00 tot 11.30
uur. Deze container staat voor het Open Huis
op de Zomerstraat. Als u nog wat voor Dorcas
heeft, kunt u dat ook meebrengen. We zien u
graag komen. Tot dan!
Lentemarkt
Net als de afgelopen jaren hopen we ook dit
jaar tijdens de lentemarkt de Grote Kerk open
te stellen. Op deze manier willen we als
gemeente onze gastvrijheid tonen. De
lentemarkt vindt plaats op zaterdag 12 mei van
10.00 uur tot 17.00 uur. Wie kan er een uurtje
of twee (langer mag altijd) meedraaien? In de
eerste plaats als gastvrouw/heer voor het
aanbieden van koffie/thee. Maar misschien
vind je het ook gezellig om met bezoekers een
praatje te maken? Of vind je het leuk om met
kinderen wat te knutselen? Ideeën zijn
welkom! Ik hoor graag van jullie! Rita Vogel
Geraniumactie St. Ontmoeting
Het is weer voorjaar, tijd voor de
geraniumactie van stichting Ontmoeting. Deze
stichting geeft o. a. hulp aan dak en
thuislozen. Mooie geraniums voor een
aantrekkelijke prijs! Rode, Witte en Rose,

staande en hangende geraniums. Ze kosten
€1,50 per stuk en LET OP: 5 stuks voor de
prijs van vier! Dus vijf voor €6,00! U kunt uw
bestelling doorgeven aan Rika Alderliesten t/m
2 mei a.s. per e-mail: rika_alderliesten ad
hotmail.com of per telefoon. U mag mij
natuurlijk ook gewoon aanspreken. Wel met
het verzoek om de geraniums voor zover
mogelijk zelf afhalen bij fam. Alderliesten
Richard Holstraat 5b, vrijdag 4 mei tussen 12
en 19.00 uur en zaterdag 5 mei tussen 10 en
13.00 uur. Alleen als u ze echt niet kunt halen
worden ze thuisbezorgd.
OTH 280
Jezus, alles geef ik U
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn.

)
)2x
)

Al mijn hoop,
mijn plannen en mijn tijd
leg ik in uw hand,
vertrouw ze aan U toe.
Door uw wil te doen,
leer ik om vrij te zijn.

)
)
)2x
)

)
)2x

Jezus, alles geef ik U,
wat ik ben en heb
en wat ik ooit zal zijn.
OTH 492 Kinderlied
Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft,
dat is Jezus, dat is Jezus.
Je kunt Hem niet zien, maar ik weet dat Hij
leeft, dat is Jezus.
Ik klap in mijn handen, ik dans van plezier.
Hij is niet ver weg, Hij is hier, kom en kijk
maar; ik voel me zo rijk.
Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft.,
dat is Jezus.

