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youtube
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17.00

Ds. T. Overbeeke,
Reeuwijk
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1/11
10.00

Prop. C.B. Westerink,
Rotterdam

youtube
kerkomroep.nl
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1/11
17.00

ds. G.J. Glismeijer,
Nieuwegein

youtube
kerkomroep.nl
KWR

4/11
19.30

Ds. H.N. Visser,
Amsterdam
Dankdag
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Liederen en lezingen deze morgen
•
•
•
•
•
•
•
•

Op Toonhoogte 249
Psalm 121 vers 1 en 2
Psalm 25 vers 2
Kinderlied: Op Toonhoogte 165
Schriftlezing: Genesis 15: 1-6
Op Toonhoogte 225 vers 1 en 2
Psalm 68 vers 7
Gezang 325 vers 1 en 2

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

Psalm 95 vers 1 (OB)
Psalm 100 vers 1 en 2
Psalm 31 vers 1 en 3
Schriftlezing: Mattheüs 7: 24-29
Gezang 440 vers 1 en 4
Psalm 95 vers 4 (OB)
Psalm 121 vers 4 (OB)

Bloemengroet
•

•

Vorige week hadden we het bruidspaar Ton en Connie
van Steensel-Goudswaard willen verrassen met onze
bloemen, omdat ze 40 jaar getrouwd waren. Maar ze
waren gezellig een weekje op vakantie gegaan. Toen
hebben wij de bloemen elders bezorgd. Maar inmiddels zijn zij thuis en zullen de bloemen als nog bij hen
bezorgd worden.
Vorige week hadden we ook al vermeld dat mevr. P.F.
Bagchus-de Bruijne op 24 oktober 101 jaar zou worden.
Wij hopen dat ze heel veel kaarten gehad heeft. Wij
willen u van harte feliciteren met deze bijzondere leeftijd. Een plezierige dag wensen wij u toe met allen die
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u lief zijn. De Here zij u nabij.
De bloemen zijn gehaald en bezorgd door Marleen Simons
en Nico Noomen. De bloemen die eerst voor het bruidspaar bestemd waren, die zijn naar mevr. Mak in Uitzicht
gegaan.

Meeleven
•

•

Het gaat met Adrie Verhoeven niet zo lekker. De
gezondheidszorgen nemen toe. Er zijn veel onderzoeken geweest. Het is nu afwachten wat de uitslagen
daar van zijn, maar dat bericht hebben we nog niet
ontvangen. Voor Hermien is het soms ook zwaar om
op zo’n hoge leeftijd mantelzorgster te zijn. Wij willen
hun beiden de kracht van de Here God toe wensen.
Mevr. Quak-Wielaard heeft deze week de uitslagen
gekregen van haar ingreep van twee weken geleden.
Deze waren niet goed, er is een vervolgbehandeling
nodig. Ze moeten nog beslissen in welke vorm, ook
gezien haar hoge leeftijd. Wij wensen haar sterkte en
Gods nabijheid bij het kiezen van de behandeling.

Update corona-maatregelen

Komende dinsdagavond is er opnieuw een persconferentie. Mogelijk worden met de stijgende besmettingen
nieuwe maatregelen afgekondigd. Wij zullen je daarover
zo snel mogelijk informeren. Inmiddels zitten meerdere
gemeenteleden in quarantaine vanwege het positief
testen op het coronavirus (van jong tot ouder). Wij wensen
hun sterkte en beterschap! Mocht je in quarantaine zitten
en hulp nodig hebben? Zoek contact met elkaar (eventueel via de scriba).

Update vanuit de wijkkerkenraad

Afgelopen woensdag heeft de wijkkerkenraad online vergaderd. Hieronder een kort overzicht van een aantal van
de besproken punten:
• Peter Jan Kik (Jeugdwerker) heeft een update gegeven
van de werkzaamheden het afgelopen jaar en komend
jaar. Het is mooi werk wat Peter Jan allemaal voor elkaar
krijgt. We zijn dankbaar met de mogelijkheid hem in
dienst te kunnen hebben.
• De beroepingscommissie heeft een advies uitgebracht
tot het beroepen van een predikant. Dit heeft de wijkkerkenraad besproken. We plannen op kort termijn een
ontmoeting tussen de predikant en zijn echtgenote
en de wijkkerkenraad zodat we elkaar verder kunnen
leren kennen.
• Voorstel van het moderamen besproken voor een
aangepaste viering van het Heilig Avondmaal. De wijkkerkenraad is akkoord. Afhankelijk van de situatie de
komende weken zullen we proberen dit jaar nog een
viering te plannen.
• Werkgroep Krijtstrepen heeft de verschillende notities van de wijkgemeentes vergeleken en richting de
AK een advies geschreven voor verdere uitwerking tot

een concept beleidsplan 2030. De AK hoopt hier spoedig mee aan de slag te gaan. Vervolgens komt dat weer
terug naar de wijkkerkenraden en gemeenten.
• Theo van Everdingen heeft een update gegeven van
zijn missionaire acties en taken. Wat een proactieve
ouderling hebben we in Theo gevonden. Vele gesprekken met sleutelfiguren in de VOP en Centrum zijn al
gevoerd. Binnenkort zal Theo zelf een update schrijven
in de ZB.
• Evaluatie kerkdiensten op YouTube. We zijn als wijkkerkenraad erg dankbaar dat Christian, Levi en Mark zo
snel en kundig de livestream hebben opgezet. Op dit
moment worden nog vijf teamleden ingewerkt. Vooralsnog blijven alleen de ochtenddiensten live te volgen
via YouTube.
• De middagdiensten in de Bethelkerk zijn sinds twee
maanden live te volgen via videoverbinding op Kerkomroep (Bethelkerk). Deze zullen achteraf op YouTube
GK worden bijgeplaatst.
De volgende wijkkerkenraadsvergadering staat gepland
op 18 november 2020. Agendapunten bij voorkeur indienen voor 6 november 2020 via de scriba.

Bloemengroet en telefoonnummer

Door de corona tijd is het afgelopen jaar de bloemengroet
op een andere manier gegaan. Deze is verplaatst naar de
zaterdag. Het verloopt best eigenlijk allemaal goed, maar
we stuiten regelmatig op verkeerde telefoonnummers,
die niet blijken te kloppen met onze wijkgegevens. Voor
de bloemen bezorgd worden wordt er nl. eerst gebeld
zodat we niet aan een gesloten deur komen. Maar ik heb
regelmatig dat het nummer niet klopt. Nu mijn vraag:
Als u dit afgelopen jaar een ander telefoonnummer hebt
gekregen of u heeft geen vast nummer meer en u heeft er
geen bezwaar tegen dit aan uw gemeente door te geven
dan zou ik het heel fijn vinden, dat u dat aan mij door wil
geven. Dat kan telefonisch, via app of e-mail: Liavanherpen@gmail.com. Veel dank voor uw bereidheid.

Oud Papier

Zaterdagochtend 7 november D.V. staat de oud papier
container weer klaar op de Zomerstraat voor al jullie oud
papier en karton. Ook kleding voor Dorcas kan ingeleverd
worden. Ook bedankt voor al jullie giften voor de Wijkkas.

Speculaasactie St. Ontmoeting
Bent u vergeten om speculaas te bestellen? Nou, u kunt
nog bestellen! 1 pak voor € 2,50 en 3 pakken voor 6 euro
Ook is er nog zelfgemaakte jam à 2 euro per pot. Alles ten
bate van St. Ontmoeting! Rika Alderliesten

Pleegouders gezocht!

Misschien ziet u in uw gezin wel mogelijkheden, of zijn er
mensen in uw omgeving die nadenken over het pleegouderschap. Er zijn de komende maanden informatieavonden in plaatselijke kerken met de
RIVM-regels in acht nemend. De
avonden beginnen 19.45 uur (inloop
19.30 uur).
• 23 november in Goeree-Overflakkee
• 11 januari in Rotterdam

Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de maandelijkse
online informatieavond via www.deeljethuis.nl. Ook
kunnen wij bij u thuis komen voor een vrijblijvend gesprek
over pleegzorg waarin u informatie krijgt en vragen kunt
stellen! Mocht u vooraf vragen hebben, neem gerust contact met mij op!
Wellicht wilt u de pagina www.deeljethuis.nl in uw omgeving delen? Met vriendelijke groet, Linda van der Burgh

Liedteksten

Op Toonhoogte 249
Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in uw liefde aan.
Vader, in dit uur der waarheid,
keren w’ ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met uw Heil’ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
leder zal uw macht aanschouwen,
dat wij uw naam verhogen Heer. (2x)
Op Toonhoogte 165
Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam,
in Jezus’ naam geef ikjou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Op Toonhoogte 225
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs.’
(Refrein)
Here God, wij’ zij’n vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
(Refrein)

