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Agenda erediensten
11/10
10.00

Ds. H.G. de Graaff,
Nieuwerbrug

youtube
kerkomroep.nl
KWR

11/10
17.00

Ds. J. Holtslag,
Giessen-Nieuwkerk

kerkomroep.nl
KWR

18/10
10.00

Ds. J. Snaterse,
Hoogeveen

youtube
kerkomroep.nl
KWR

18/10
17.00
BK

Ds. F.A.J. Heikoop,
Harmelen

kerkomroep.nl
KWR

Liederen en lezingen deze morgen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op Toonhoogte 274
Psalm 93 vers 1 en 4
Psalm 119 vers 5
Kinderlied: Op Toonhoogte 510
Schriftlezingen: Jesaja 65: 17 -25, Openbaring 21: 1-8
Tekst: Openbaring 21: 5
Psalm 89: 5 en 7 (OB)
Prediking ‘Gods troonrede’
Gezang 115
Gezang 288 vers 1, 2, 4 en 8

Liederen en lezingen deze middag
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezang 320 vers 1
Psalm 97 vers 7 (OB)
Psalm 138 vers 1 (OB)
Schriftlezing is Job 1: 1-5
Psalm 61 vers 3 en 5
Preek
Gezang 215 vers 2 en 3
Psalm 27 vers 7 (OB)

Wijziging Corona-maatregelen

Afgelopen woensdag heb je per e-mail al een wijziging
ontvangen op de corona-maatregelen. Helaas konden
we niet anders dan besluiten het aantal gemeenteleden
dat de kerkdiensten kan bezoeken verlagen naar maximaal 30 personen. Wij vinden deze achteruitgang jammer.
Gelukkig zijn er via YouTube of Kerkomroep goede mogelijkheden de dienst mee te maken. Wij vragen om geen
reservering voor kinderen te maken. Kinderen kunnen tot
10.00 uur naar de Dijk gebracht worden. Daar zullen zij een
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langere Kinderdienst hebben. Na afloop van de kerkdienst
kunnen ze buiten de Dijk weer opgehaald worden.

Gebruiksplan

Vanwege de wijzigingen is het gebruiksplan weer aangepast. De meest recente versie is te vinden op de website.

Bloemengroet
•

De eerste bloemengroet die zaterdag bezorgd is, was
voor: mevr. J.C. Wielaard - Vroegindeweij. Dit als teken
van meeleven en betrokkenheid vanuit de gemeente
met haar. Vooral is het fijn om te proeven dat je in deze
rumoerige tijd er niet alleen voor staat. In gedachten
zijn wij met u verbonden. U ontvangt een hartelijke
groet van ons allen en wij wensen u Gods nabijheid
toe.
•
De tweede groet is als bemoediging voor Anneke
van der Brugge. Wij willen haar heel graag verrassen met onze bloemen. Je zou kunnen zeggen: zij is
een voorbeeld voor velen van ons. Al bijna drie jaar is
Anneke ziek. Op 3 februari jl. moest zij haar man Leo
terug geven aan de Bron van alle liefde. Haar behoud
is o.a. dat zij vertrouwen heeft in onze Here God, die
haar elke dag opnieuw de kracht geeft om nog hier te
mogen zijn. Een hartelijke groet van ons allemaal en
Gods zegen toegewenst!
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Esther Heijndijk en Cees Vermaat.

Online bijbelkring ‘de ontmoeting’

Om contact met mede-gemeenteleden te hebben en
elkaar te bemoedigen in deze coronatijd willen we een
online bijbelkring beginnen. Deze start dinsdag 13 oktober om 20.30 uur. Het thema is “Leven door de Geest”,
ofwel hoe kunnen we juist in deze tijd met weinig onderling contact leven door de Heilige Geest?
Kringleiders zijn Bas Gavendeel en Jan Klugkist. Duur is
ongeveer 1-1,5 uur, 1x per 3 weken. Interesse? Stuur dan
een e-mail naar jklugkist@live.nl. Het is voor alle leeftijden!
We ontmoeten u/jou graag dinsdag! Krista van Kampenhout.

Stand van zaken beroepingswerk

Afgelopen week heeft de beroepingscommissie een prettig gesprek gehad met een mogelijk predikant en zijn
echtgenote. Wederzijds laten we dit gesprek bezinken en
spreken elkaar weer op kort termijn om te bekijken of er
verdere mogelijkheden zijn in het beroepingswerk. We
roepen u op om te blijven bidden voor de zoektocht naar
een nieuwe predikant.

Gebruik Wijkgebouw de Dijk

Wijkgebouw de Dijk is niet zonder reservering te gebruiken. Neem contact op met de scriba om een reservering
te maken.

Speculaasactie St. Ontmoeting

Helaas kon de jaarlijkse geraniumactie afgelopen voorjaar
niet doorgaan vanwege het coronavirus. Daarom zijn we
blij dat we nu de speculaasactie mogen houden. Heerlijke
speculaas voor een goed doel. Stichting Ontmoeting doet
veel voor dak- en thuislozen en andere kwetsbare mensen
in de samenleving. Doordat in deze moeilijke tijd er minder
geld binnenkomt is deze actie zeker nodig.
De speculaas - à € 2,50 per pak en 3 pakken voor 6 euro kan bij u worden thuisbezorgd. U kunt ook zelfgemaakte
jam à € 2,00 bestellen. Rika Alderliesten,
rika_alderliesten@hotmail.com, 0104746483

Liedteksten

Op Toonhoogte 274
Heer, U bent EI Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent EI Elohim,
ik aanbid U.
Toon mij uw glorie,
toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
‘k Wil U kennen, Heer.
Op Toonhoogte 510
(Refrein)
Hij is machtig, Hij is krachtig,
Hij is prachtig en waarachtig,
Hij is machtig Jezus de Heer.
Hij is machtig, Hij is krachtig,
Hij is prachtig en waarachtig,
Hij is machtig Jezus de Heer.
Alle macht, alle macht
in de hemel, in de hemel
en op aarde, en op aarde
is Hem gegeven, is Hem gegeven
(Refrein)
En geen ding, en geen ding
is onmogelijk, is onmogelijk
voordegene, voordegene
die Hem gelooft, die Hem gelooft.
(Refrein)

