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AgendA erediensten

15/08
10.00

ds. J. van Belzen, 
Maassluis

Youtube
Kerkomroep.nl
KWR

18/07
17.00
BK

prop. A.T. Maarleveld, 
Bodegraven

Kerkomroep.nl
KWR

22/08
10.00

ds. W. Poldervaart, 
Voorthuizen

Youtube
Kerkomroep.nl
KWR

22/08
17.00

ds. M.J. van Oordt, 
Delft

Kerkomroep.nl
KWR

Bloemengroet
• Wij hebben zaterdag Ellen van Kranenburg eens ver-

rast. Ik hoorde dat zij afgelopen vrijdag jarig was. Wij 
willen haar daar van harte mee feliciteren. Ook willen 
wij onze dankbaarheid op deze manier laten zien, dat 
Ellen best veel voor onze gemeente doet. Ik zal er maar 
niet bij schrijven wat dat allemaal is, daar doen we 
haar geen plezier mee. Geniet van de bloemen, en we 
wensen je een gezond en fijn nieuw levensjaar toe.

• De tweede groet is ook voor een bekende in de 
gemeente. Ook hij heeft enorm veel gedaan op tech-
nisch gebied voor ons. Maar een andere reden is, dat 
Alex Wildeman helaas niet meer thuis kan wonen. Het 
werd ook voor Gerda veel te zwaar, wat heel begrij-
pelijk is. Ja, dan worden ze  zomaar gescheiden van 
elkaar, maar wel een goede keus genomen, voor Alex. 
Hij heeft een mooie kamer in de verzorging van Uit-
zicht gekregen. Wij hopen van harte dat hij het fijn gaat 
vinden daar te zijn. Alex en Gerda: Zo zegene u God, 
vandaag, morgen en in der eeuwigheid.

De bloemen zijn bezorgd door: Mar de Bruijne en Marleen 
Simons.

meeleven

Bella Joossens is deze week geopereerd. Het was een ope-
ratie van vele uren. De artsen zijn tevreden en hebben 
verder geen nare dingen gevonden zoals uitzaaiingen, 
anders waren de artsen er mee gestopt zoals Bella zei. Ze 
moet nog minstens tien dagen in het ziekenhuis blijven. 
Een kaartje zal haar blij maken. 

verAndering
De negen bewoners uit de verzorging van Uitzicht, die 
bij onze gemeente horen, kunt u alleen bereiken via de 
hoofdingang op de Holysingel 419 XB.

dAnk
Lieve mensen, wat zijn wij verrast met de vele blijken van 
meeleven met ons 65 jarig huwelijk. De vele kaarten bloe-
men en telefoontjes, het was allemaal overweldigend. Het 
is mede door uw belangstelling voor ons een onvergetelijk 
dag geworden. Naast de dank aan Schepper van hemel en 
aarde, ook de gemeente van Christus hartelijk dank. 
Fam. Los.

Brieven solidAriteitskAs 
Helpt u ook mee door na de dienst een stapeltje brie-
ven voor de Solidariteitskas mee te nemen en deze in de 
komende week te bezorgen? Bij de uitgang zullen stapel-
tjes klaar liggen waarbij u een straat/buurt kunt uitzoeken. 
Alvast bedankt, vele handen maken licht werk.



liederen en lezingen deze morgen
• Op Toonhoogte 187 

Heer, machtig God, ik loof U,
van uw grootheid wil ik zingen,
ja uw naam, uw majesteit,
prijs ik telkens weer, als mijn ogen zien
de wond’ren van ‘t heelal.

Heer, als ‘k aanschouw de hemel,
zon en maan en de sterren,
die uw hand heeft voortgebracht
wat is dan de mens, dat U aan hem denkt.
Toch ziet U naar mij om en hebt mij lief.

(Refrein)
Als ik tot U spreek, weet ik dat U hoort,
want U heeft mij lief,
geeft mij perspectief -
ik zing mijn leven lang: U leeft, U leeft,
dat is wat ‘k geloof

U maakte mij zo godd’lijk,
‘k ben gekroond als een koning -
al wat leeft, (mij toevertrouwd),
toont uw heerlijkheid, uw veelvuldigheid,
ja, openbaart uw macht, uw scheppingskracht.
(Refrein)

Heer, door uw Zoon mag ‘k leven, -
‘k mag genieten en U danken,
‘k ben gered, nu koningskind.
Met U op de troon mag ik heerser zijn
tot alles is volmaakt
geen vijand meer, ik triomfeer voor eeuwig, Heer.

• Psalm 65 vers 1
• Psalm 65 vers 2

• Kinderlied: Op Toonhoogte 531
(Refrein)
Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

Als je ‘s avonds niet kunt slapen
en je bang in ‘t donker bent,
denk dan eens aan al die schaapjes,
die de Heer bij name kent.
(Refrein)

En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,
Hij vergeet zijn schaapjes niet.
(Refrein)

• Schriftlezing: 2 Samuel 23: 8-17, Markus 10: 35-45
• Psalm 42 vers 1, 2 en 3
• Verkondiging: ‘Geen held maar de Heiland’

n.a.v. 2 Samuel 23: 16
• Psalm 108 vers 2 en 4
• Gezang 474

liederen en lezingen deze middAg
• Psalm 81 vers 1, 2, 3 en 4
•  Psalm 19 vers 1 en 6
• Gezang 399 vers 1 en 3
• Schriftlezing: Markus 7:31-37
• Psalm 126 vers 1, 2 en 3
• Verkondiging: ‘Verbijsterd!’
• Gezang 327
• Psalm 4 vers 1, 2 en 3


