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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief- Een gebed geschreven door 
ds. Trinette Verhoeven 
 
Goede God, 
wat brengt mij de toekomst? 
Ik vind het zwaar. 
 
Kranten vol wereldnieuws schreeuwen mij toe. 
Ze zeggen dat het niet goed gaat: 
onze aarde warmt op, 
de zeespiegel stijgt, 
mensen slaan op de vlucht. 
 
Als ik de toekomst in Uw hand leg, 
wilt U mij dan laten zien 
welke rol er is voor mij in deze wereld, 
wat ik kan doen. 
 
God, neem de zwaarte van mij weg 
en laat me zien 
hoe ik een mens van Uw toekomst mag zijn 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 

Orde van dienst voor zondag  
21 augustus   
Zondag zal mw. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den 
IJssel de dienst leiden. Een gezegende dienst 
gewenst. 
 
Welkom - Aanvangslied lied 139:1,10 - Stil gebed 
- Begroeting - Drempelgebed - Lied 139:14 - 
Gebed om ontferming - Lied 305 - Gebed van de 
zondag - Schriftlezing: psalm 118: 1-4 en 15-29 - 
Kinderlied: Hij is de rots - Schriftlezing Lucas 
13:22-30 - Lied 339a - Overdenking - Orgelspel - 
Lied 992 - Geloofsbelijdenis - Dankgebed, 
voorbede, stil gebed en ‘Onze Vader’ - Slotlied 
lied 993:1,2,3,7 - Zegen - Collecte bij de uitgang 
 

Zondag 28 augustus 2022: Doop- en 
overstapdienst en aansluitend een 
picknick voor de jonge gezinnen! 
 
Op zondag 28 augustus hoop ik zelf voor te gaan. 
Het wordt een bijzondere dienst met veel 
aandacht voor de kinderen. We vieren de doop 
van Amber en Hugo Tran, Elian van der Kooi 
maakt de overstap van kindernevendienst naar de 
eethuiscatechese, er is een korte preek. 
 

En na de dienst: een picknick voor de jonge 
gezinnen. Zij hebben de uitnodiging thuis 
ontvangen.  

 
Geef je je nog even 
op bij Rianne? 
(rianne@rway.nl of 
06-81141024) 
 
 
 
 

Donderdagmorgen 25 augustus: 
Pastorale inloopochtend en Open kerk 

 
Iedere laatste dondermorgen van de maand is de 
kerk open en staat het billboard weer buiten. Dus 
ook a.s. donderdagmorgen. De kerkzaal is open 
van 9.30 - 12.00 uur. U kunt rustig zitten, om wat 
na te denken, te bidden, een kaarsje aan te 
steken. Eén van de ouderlingen is op de 
achtergrond aanwezig. Voor wie wil is er een kop 
koffie of thee. Ds. Luci Schermers is in de 
kerkenraadskamer. Wilt u een gesprek, iets 
vertellen, iets vragen of zo maar even een 
praatje, loop gerust binnen. Van harte welkom! 
 

Wel en Wee  
 
Op 25 augustus is dhr. J. Klerk jarig. Van harte 
gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst. 
 
Er zijn zorgen bij Max de Gier. De tumor in zijn 
hoofd is weer actief. Er is een reële kans dat hij 
geopereerd gaat worden. We bidden om moed en 
vertrouwen. 
 
Alie van Krieken heeft sinds enkele weken last 
van erge rugklachten en is thuis herstellende met 
behulp van pijnstillers en rust. Wij wensen Alie 
van harte moed en beterschap toe. 
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 SamenWijzer 
 
“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 38.1 over de periode 
4 september t/m 23 oktober 2022 uiterlijk 
zondag 28 augustus a.s. bij de redactie in te 
leveren.”. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank                 

 

Het product voor augustus is groente in 
pot/blik. Er zijn 7 potten ingeleverd. 
 
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie 
de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. 
 
U kunt naar de achtertuin komen waar 
nr.21 op de poort staat en zelf het 
product in de schuur zetten. 

  
 

De bloemen van zondag 21 augustus zijn 

de bloemen van de trouwdienst  

van Quirine en Wieger. Ze zijn bestemd 

voor Mw. J. Eikelenboom-Verheij. 

Collecten 
 

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang 
zullen mandjes staan om uw gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 21 augustus: 
 

1ste  Children’s Relief. 
Help de kinderen aan een betere toekomst. 
Veel kinderen in Oost-Europa groeien op 
onder zeer schrijnende omstandigheden je 
kunt hen helpen aan een betere toekomst. 
Door financieel bij te dragen aan hun 
ontwikkeling . Als Stichting Children’s Relief 
zijn wij dankbaar voor iedere gift. 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Children op rek.nr. NL10RABO0333800737 
            
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
                                                                           

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
storten op rek.nr. NL63RABO0333800656 
 
Of scan de QR code voor collecte 2  

 
                                                                                                          
 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij  Arie de Paauw,  
Johan Vermeerstraat 21 o.v.v. van het 
collectedoel.  
 
     De Diaconie. 


