warme handdruk bij. Wij wensen jullie Gods zegen
toe.
Gisteren 6 oktober mocht dhr. A.(Arend) van den
Akker, zijn verjaardag vieren. Een reden tot grote
dankbaarheid. Wij willen je daar nog van harte mee
feliciteren. Dankbaar zijn we dat Arend nog zoveel in
de gemeente betekent. Wij hopen van harte dat de
Here er nog vele jaren aan toe wil voegen. Een
hartelijke groet van ons allen.
De bloemen worden bezorgd door de familie Peters
en Marjolein Vroom.

Orde van dienst deze morgen
OTH 279
Psalm 122:1,2 OB
Psalm 25:4
Psalm 89:9,12,14
Psalm 133:1,2
Gezang 451:1,3
Lezen Efeze 2
Meeleven
Alweer een aantal weken missen we Mw A. (Anja)
van der Ree in onze diensten. Het gaat nog steeds
niet goed met haar, namens de gemeente een groet
voor haar en haar man Aad.
Mw M.(Map) Vogel-Stijnen is opgenomen in het
ziekenhuis, wegens benauwdheidsklachten.
Dhr. A. (Adrie) Verhoeven zou afgelopen week een
behandeling ondergaan, echter is deze op laatste
moment niet door gegaan wegens drukte in het
ziekenhuis. Een hele teleurstelling voor hem, het gaat
nu nog een paar weken duren.
Overleden
Op 5 oktober is op 80 jarige leeftijd overleden Mw
G. van Donge-Nuijt. De dienst van Woord en gebed
wordt gehouden D.V. Donderdag 11 oktober om
11.00 in de aula van de begraafplaats Holy, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er
gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum naast
de begraafplaats.
Bloemengroet
Op maandag 1 oktober mochten Martin en Ria van
Dijk – Schaper, de dag gedenken dat zij 50 jaar
geleden in het huwelijk zijn getreden.
Wij, als gemeente, willen jullie als nog van harte
feliciteren met deze dag. Daar doen we nog een

Jubileum
Op 1 oktober waren Ria en Martin van Dijk 50 jaar
getrouwd. Zij zijn heel dankbaar dat de Heere hen dit
gegeven heeft.
Ook wij zijn dankbaar, dat Martin al jaren trouw elke
zondag de preken opneemt en verzorgt. Dat mag er
wel eens bij gezegd worden. Wij wensen jullie nog
vele gezonde jaren toe.
Zondagavond Jeugdclub!
Zondagavond staat een JC avond op het programma
met als thema “Eat, sleep, work, repeat?” Voordat de
avond start, hebben we samen een maaltijd (start na
de middagdienst). Be there, 18.30 @ De Dijk!
Bijbelkringen
• De volgende Ouderenkring in Uitzicht staat
gepland voor woensdag 17 oktober. Aanvang
14.45 uur in Zaal De Haven (grote zaal) o.l.v
Arend van den Akker. Onderwerp: “de optredens
van Elisa”.
• Huiskring Indische buurt komt bij elkaar DV
dinsdag 9 oktober aan de Surinamesingel,
aanvang 20.00 uur. Aan de beurt is hoofdstuk 3
uit het boekje "Leven bij de Dag" van ds. J.J. ten
Brinke.
Gemeenteavond ‘Terug naar catechismuspreken?’ (10okt)
A.s. woensdag hoopt ds. Liefting uit Gouda in vervolg
op de wijkavond van vorige week woensdag met ons
na te denken over mogelijkheden, die we (nog)
hebben om antwoorden te vinden op geloofsvragen
van alle tijden en specifieke vragen van nu. Kan de
Heidelbergse Catechismus (HC) hierbij helpen?
Thema’s uit de HC komen wel eens in een dienst naar
voren. Maar zondag voor zondag de HC doorwerken
gebeurt niet (meer). Toch blijft de HC een weliswaar
eeuwenoud maar belangrijk document als uitleg bij de
Bijbel om het geloof te versterken. Mogelijk ook voor
vandaag de dag. De avond begint om 20:00 uur op
de Dijk; vanaf 19:30 uur is er koffie & thee.

Vrouwen Koffiemorgen
A.s. donderdag 11 oktober is er weer de maandelijkse
Vrouwen Koffiemorgen in de Bethelkerk aan de Burg.
Verkadesingel. Spreekster is Annie Ravensbergen en
haar thema is: “Waar kies JIJ voor?” Vanaf 9.00 uur
staan de koffie en thee klaar en bent u hartelijk
welkom. Om ongeveer 11.30 uur wordt de morgen
gesloten, maar daarna is er nog ruimschoots
gelegenheid om na te praten. Meer info kan Annelies
Sondorp u geven. Tel. 474 40 33 of ondergetekende.
Namens het team, Franny Treurniet, tel. 475 07 57.

Orde van dienst deze middag
Psalm 100 vers 1 en 3
Gezang 444 vers 1, 2, en 3
Psalm 33 vers 7
Lezing: Job 1:6-22
Psalm 25 vers 8 (OB)
Lezing: Job 2:1-10
Thema: “Kun je op God aan” Job 2:3
Psalm 25 vers 9 en 10 (OB)
Gezang 447 vers 1, 2 en 4
Psalm 145 vers 1 en 2

Dank fam. J. van Belzen
Beste gemeenteleden, onze dankbaarheid over het
leven van Andrea van Belzen-Peene hebben we
verwoord in haar overlijdensbericht en de
indrukwekkende afscheidsdienst. Met uw
aanwezigheid, brieven, kaarten en gesprekken heeft u
extra kleur gegeven aan onze dankbaarheid.
Het is voor ons een bemoediging en troost dat zij
tijdens haar leven velen tot zegen is geweest. Mede
namens de kinderen en kleinkinderen heel veel dank
voor uw hartelijke betrokkenheid.
Ds. Jan van Belzen

Op toonhoogte 279
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Derde collecte noodhulp Sulawesi (via GZB)
Vrijdag 28 september 2018 werd Sulawesi getroffen
door een zware aardbeving en een tsunami. De
schade is enorm. Vele mensen kwamen om of raakten
dakloos. Er is grote behoefte aan water, voedsel,
onderdak en medicijnen. Sinds 1913 hebben tientallen
zendingswerkers zich ingezet voor het stichten van
gemeenten en de opbouw van de kerk; zo nu ds.
Laurens Jan Vogelaar als toerustingspredikant. De GZB
wil waar mogelijk de bevolking helpen via
partnerkerken en christelijke organisaties . In eerste
instantie zal het vooral gaan om de meest basale
dingen zoals voedsel, kleding en onderdak. Uw en
jouw hulp en gebed is dringend nodig. Helpt u mee?
Dit kan o.a. via de derde collecte welke op zondag 14
oktober a.s. wordt gehouden en/of een gift
overmaken naar de GZB, rekeningnummer NL91
INGB 0690 7624 45 o.v.v. ‘noodhulp Sulawesi’.
Alvast hartelijk dank voor uw en jouw steun! De
wijkdiakenen

Kinderlied OTH 333
Mijn Vader dank U wel, dat U steeds bij mij bent,
dat U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent,
mijn Vader dank U wel.

Ik dank U dat Uw hand Mij steeds behoedt en leidt
Dat U mij wilt bewaren in de felste strijd
Voor troost die u mij geeft in onzekerheid
Mijn Vader dank u wel
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust,
Ik dank U, dat U zelf nu mijn leven vult,
mijn Vader dank U wel.
Mijn woorden schieten vaak zoveel te kort, o Heer,
wat U aan mijn wilt geven dat is toch veel meer,
'k ervaar Uw diepe rijkdom en geluk steeds meer,
mijn Vader dank U wel.
Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan
mijn Vader dank U wel !

