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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

Meditatief-  

 
Als voorbereiding op de doop van deze zondag 
(een deel van) lied 358.  
Woorden van André Troost:  
 
Water, water van de doop, 
taal en teken van de hoop: 
zie, wij komen bij u staan, 
wijs ons Gods beloften aan! 
 
Water, water van de vloed 
die de ark wel dragen moet, 
hoog staat daar de regenboog: 
God maakt heel de aarde droog! 
 
Water, water van de doop, 
uit uw bron ontspringt de hoop: 
God bevrijdt en Hij geneest -  
lof zij Vader, Zoon en Geest! 
 

Orde van dienst voor zondag 28 
augustus 2022 – doop- en 
overstapdienst 
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 de kindernevendienst naar 
de eethuiscatechese, we zingen mooie liederen, 
bidden en luisteren naar het verhaal van 
Eutychus, een jongeman die tijdens een 
ellenlange preek van Paulus uit het raam valt. 
Heeft dit verhaal iets te vertellen bij de doop en 
het volwassen worden van kinderen? 
 
Orgelspel - Welkom - Lied 216: 1,2 - Bemoediging 
en groet - Lied 216: 3 - PowerPoint van Noach - 
Lied: Het water steeg wel hoog - Woorden bij de 
doop - Vraag aan de doopouders - Lied: 
Verbonden met vader en moeder - 
Geloofsbelijdenis - Doopgebed en doop - 
Aansteken en overhandigen van de doopkaars - 
Vraag aan de ouders en aan de gemeente - 
Aanbieden doopgeschenk - Lied 348: 9 – 
Kinderen naar nevendienst – Gebed - 
Handelingen 20: 7-13 - Lied 655: 1 en 3 - Korte 
preek, 
 
 

- Orgelspel - Lied 632: 1 en 3 - Overstapmoment 
- Lied: Ik wens jou - Dankgebed, voorbeden 
afgesloten met gezongen Onze Vader - Aandacht 
voor de collecte - Lied 416: 1 en 4 - Zegen - 
Orgelspel 

 
Een picknick voor de 
jonge gezinnen! 
 
Zondag na de dienst: 
een picknick voor de 
jonge gezinnen. 
Jullie hebben de 
uitnodiging thuis 
ontvangen. Geef je 
je nog even op bij 
Rianne? 
(rianne@rway.nl of 
06-81141024 

 
Wel en Wee  
Zondag 28 augustus hoopt mevrouw van Vliet 
jarig te zijn. Alvast van harte gefeliciteerd en een 
goed nieuw levensjaar gewenst. 
 

Mevrouw Stip is nog steeds niet in orde. De 
klachten blijven hetzelfde: duizeligheid en aura 
migraine. Ze moet drukte vermijden en daarom is 
ze ook al meerdere weken niet in de kerk 
geweest. We wensen haar van harte beterschap, 
moed en vertrouwen. 
 

Mevrouw Schepers is in juni tijdens haar vakantie 
met de fiets gevallen en heeft toen meerdere 
ribben gebroken. Daarnaast kreeg ze er al snel 
gordelroos bij, waar ze nog steeds last van heeft: 
moe, lusteloos, de ene dag gaat het beter dan de 
andere, maar het schiet niet op. Volgende week 
wordt er een foto van haar ribben genomen en 
wordt bekeken of één en ander met elkaar te 
maken heeft. We wensen ook haar van harte 
beterschap, sterkte en goede moed toe. 
 

De scholen zijn deze week weer begonnen. Dat 
betekent wellicht een andere groep, een nieuwe 
juf of meester, nieuwe klasgenoten of een andere 
school of opleiding. Voor alle leerlingen hopen we 
dat het een fijn schooljaar wordt en de 
leerkrachten wensen we veel werkplezier en 
creativiteit toe. 
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“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 8 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 28 augustus zijn de 
bloemen  Mw. v. Vliet -Kwinkelenberg  voor 
haar verjaardag.  

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 28 augustus: 
 

1ste  Stichting Edukans 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
stichting Edukans 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. 

Zing mee met de cantorij tijdens de 
afscheidsdienst van Luci! 
 

Luci vindt het fijn, dat de cantorij haar 
medewerking wil verlenen aan haar 
afscheidsdienst. 
Ieder die graag zingt, is welkom om de 
cantorij te versterken. Er wordt gerepeteerd 
vanaf zondag 4 september, aanvang om 
9.00 u. De repetitie van zondag 25 
september vindt na de dienst plaats. Dan 
zal Arie Versluijs ons begeleiden, want hij 
speelt op 2 oktober. 
 
Hebt u zin om mee te doen? Geef u dan op 
via klaas.rigterink@gmail.com of bel 
522490. 
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