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Bloemengroet
•

Vandaag gaan onze bloemen naar mevrouw Corrie van
der Ster. We hebben Corrie best wel gemist in de kerk
door de Corona. Ook zij zal dit gemist hebben, vooral
het begroeten van elkaar. Wij hopen dat alles nog een
beetje mag lukken met de beperkingen die er waren.
Op deze manier laten we de betrokkenheid van onze
gemeente zien. Zo krijg je van ons allen een hartelijke
groet met een warme handdruk. Gods zegen toegewenst, Corrie.
• De tweede groet is ter bemoediging voor mevrouw
Bella Joossens. Zoals we weten is Bella al een aardig
poosje ziek. Zij moet veel voor onderzoeken naar het
ziekenhuis. Zij voelt zich niet altijd even lekker. Tevens
is haar man pas overleden. Dit bij elkaar genomen
denken wij dat deze bloemen haar goed zullen doen
door als gemeente betrokken te zijn met Bella. Wij
wensen je heel veel sterkte op de weg die je nog moet
gaan. Een hartelijke groet van ons allen. De Here is je
nabij.
De bloemen zijn gehaald en gebracht door Marjolein
Vroom en Marleen Simons.

Jeugdweekend

Voor het aankomende jeugdweekend zoeken wij een
grote bus om de spullen naar het kamphuis te brengen en
weer terug. Heeft u/jij een grote bus en tijd om 25 en 28
augustus heen en weer te rijden, neemt u dan contact op
met Rhodé Verhoeven, 06 450 220 72. Alvast bedankt!

Zondagsbrief

Zoals u gemerkt hebt verschijnt de zondagsbrief dit jaar
ook gewoon tijdens de zomerperiode. Wellicht handig
om te weten dat de komende drie weken de redactie en
opmaak verzorgd worden door Martin Kruidenier, “voorhet-geval-dat...”. U kunt op de gebruikelijke wijze uw kopij
aanleveren, pwggrotekerk@gmail.com.

Vierdaagse voor het goede doel

Deze week gaat Marco Kesseboom wandelen voor de
alternatieve Nijmeegse Vierdaagse. Wij wensen hem daarbij veel succes! Hij loopt voor St. KiKa. Wilt u hem steunen?
Dit kan via IBAN nr. NL89 INGB 0000008118 o.v.v. `Marco
Goes For KiKa tijdens de Alternatieve 4 Daagse 2021!` of
via deze link: https://www.actievoorkika.nl/marco-goesfor-kika-tijdens-de-alternatieve-4-daagse-2021

Liederen en lezingen deze morgen
•

AI moet ik door de wildemis Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
(Refrein)

Geslaagd!

Vanaf deze plaats willen we Maaike Vroom van harte feliciteren! Maaike is afgelopen week afgestudeerd aan Hogeschool Rotterdam voor de studie Biologie en Medisch
laboratoriumonderzoek. We wensen haar veel succes bij
het vinden van een leuke baan.

Op Toonhoogte 186
(Refrein)
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

•
•
•

Psalm 145 vers 1 en 3
Gezang 169 vers 1, 2 en 4
Gezang 169 vers 6

•

Kinderlied: 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)

•
•
•
•
•

Schriftlezing Lucas 19: 1-10
Gezang 47 vers 1, 2 en 3
Verkondiging
Gezang 487 vers 1 en 3
Psalm 138 vers 1 en 4

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

Psalm 43 vers 3 en 4
Gezang 118
Gezang 300 vers 1 en 2
Schriftlezing: Psalm 16 en Handelingen 17: 15-34
Psalm 81 vers 7 en 8
Preek
Gezang 396 vers 3 en 4
Gezang 440 vers 1 en 4

