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dhr. A. Knoester,
Dimona Israël
ds. W.F. Jochemsen,
Goudriaan

collecten:
1e Diaconie
2e Wijkkas

ds. P.J. Visser,
Rotterdam
ds. W. Markus,
Bergschenhoek

collecten:
1e Diaconie
2e PGV

Na afloop van de morgendienst is er gelegenheid om een kopje
koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.

BLOEMENGROET
Afgelopen woensdag 13 juli mocht een delegatie uit de
gemeente kennismaken met ds. Geert en Machteld van
Meijeren in ons wijkgebouw de Dijk. Twee dames uit
onze gemeente hebben voor een heerlijke maaltijd gezorgd. Een mooie gedekte tafel met vrolijke bloemetjes
er op en dit wel voor ongeveer 20 personen.
Het was die dag heel warm dus u begrijpt wel dat het in
het Open Huis best warm voor hen was. Wij wilden hen
een staand applaus geven maar ze bleven liever op de
achtergrond. En daarom willen wij hen beiden vandaag
verrassen met onze bloemengroet en hen bedanken
voor hun enorme inzet. Geniet er van Annamarie en Tineke! De bloemen zijn voor Annamarie van der End en
voor Tineke Zeilstra.
De bloemen zijn verzorgd door Paula Krabbendam en
vandaag worden ze bezorgd door Irene van Gilst en Betty
Kroon.

OVERLEDEN
Op 12 juli 2022 is overleden mevr. Teunie van Laar - van
Meerten op de leeftijd van 72 jaar. Teunie was de vrouw
van onze vroegere wijkpredikant Wout van Laar.
De afscheidsdienst van Teunie vond plaats op zaterdag
16 juli.
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
nu hun moeder en oma heen gegaan is. Wij, als gemeente, wensen hen Gods nabijheid toe.

BEDANKJE
Graag wil ik u allemaal hartelijk bedanken voor de mooie
bos bloemen, die ik voor mijn verjaardag mocht ontvangen. Vele verschillende bloemen in één bos, prachtig.
Ik dacht: zo zijn we ook in de gemeente, verschillend
maar toch één. Een hartelijke groet en een gezegende
dienst, Wil Goedknegt - Bot.

MEELEVEN
Op zaterdag 9 juli was het voor Tineke Rietdijk en haar
gezin heel erg schrikken. Haar man Dick had een zware
hartinfarct gekregen. Hij is naar Erasmus gebracht en
daar geopereerd. Het is heel spannend geweest of hij het
zou overleven. Maar gelukkig heeft de Heere hem gespaard en dat het zo ver is gekomen dat hij vrijdagmiddag
15 juli weer thuis mocht komen. Hun dankbaarheid is
groot.
De heer Adri van Putten mocht even het ziekenhuis verlaten in Frankrijk maar het ging al weer gauw mis. Hij
moest weer terug naar het ziekenhuis. De hoop is nu dat
de ANWB hem met een ziekenwagen naar Nederland kan
vervoeren. Hij moet daarna rechtstreeks naar het Vlietland ziekenhuis voor verdere behandelingen. Heel spannend allemaal voor Corrie en Adri. Veel sterkte toegewenst in deze moeilijke situatie.

LAAT VAN JE HOREN!
Een periode waarin een beroep uitgebracht wordt - en
helemaal als meerdere beroepen uitgebracht worden - is
een spannende periode, voor zowel de predikant, zijn gezin als de wijkgemeenten (roepende wijkgemeente en de
huidige wijkgemeente van de predikant). Daarom vragen
wij jou om mee te leven. Dit kan door een berichtje te
sturen naar familie Van Meijeren via gjvanmeijeren@gmail.com, of per postadres Noordereinde 12,
1243JG ’s-Graveland. Wij vragen ook om Geert, Machteld en hun kinderen Sara en Casper mee te nemen in je
gebed.

LIEDEREN EN LEZINGEN

DEZE MORGEN

• Op Toonhoogte 186
(Refrein)
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mijn 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.
Al moet ik door de wildernis 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)

• Kinderlied: Op Toonhoogte 498
‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken
‘k hen Hem nodig, dag aan dag.
‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
‘k Wil Hem volgen, dag aan dag.
•
•
•
•
•

(Refrein)
Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer,
het Lam op zijne troon.
En onze stem verheffen wij tot Hem,
het Lam op zijne troon.

• Gezang 109 vers 4 en 5
• Psalm 51 vers 2
• Op Toonhoogte 239
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.
Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: 'Ontmoet mij hier'.
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water;
'k Wil u daar ontmoeten, Heer.

Schriftlezing: Hosea 3
Gezang 92 vers 1 en 2
Preek
Psalm 98 vers 2 (OB)
Op Toonhoogte 307
Glorie, glorie, glorie aan het Lam (2x)

Heilig, heilig, heilig aan het Lam (2x)
(Refrein)
Waardig, waardig, waardig aan het Lam (2x)
(Refrein)

LIEDEREN EN LEZINGEN
•
•
•
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•
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DEZE MIDDAG

Gezang 360 vers 3
Psalm 25 vers 2 en 4
Psalm 143 vers 10 (OB)
Schriftlezing: Handelingen 9:10-19
Gezang 100 vers 1 en 6
Preek
Psalm 133 vers 1 en 3
Psalm 86 vers 4

