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Bij de diensten  
In de morgendienst met het 
thema “Met hart en ziel” hopen we 
o.l.v. ds. J. Holtslag de officiële 
start te maken van het nieuwe 
winterseizoen. We lezen Deutero-
nomium 6:1-9 over de belijdenis 
van Israël. Tijdens de morgen-
dienst zal er deze keer geen bij-
belcrèche zijn. Na de dienst is 
iedereen van harte welkom in de 
Rank om elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
kopje koffie, thee of iets fris. Voor jong en oud is bij/na het 
koffiedrinken door Noa, Emy, Willise, Esther, Marit, Naomi 
en Willemieke iets leuks bedacht! Het doel is om met 
elkaar in gesprek te komen en elkaar beter te leren 
kennen. Heeft u nog een jonger kind, dan kunt u die bij de 
oppas brengen of gewoon meenemen. De avonddienst 
wordt geleid door ds. L. Lammers uit Giessen-Oudekerk.  

Collecten 
1. Diaconie (HGJB) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk van 
Willem-Jan de Wit in Egypte 

Werkzaamheden ds. Dubbelman 
Afgelopen week is door onderzoek duidelijk geworden dat 
ik last heb van een overactieve schildklier. Ik ben door-
verwezen naar het Beatrixziekenhuis om daar verder on-
derzocht te worden naar de oorzaak. In principe is de 
aandoening te behandelen en in de meeste gevallen te ge-
nezen. Vanwege de gezondheidsklachten die dit momen-
teel geeft, zal ds. Holtslag de komende tijd het pastoraat 
van mij overnemen. Het voorgaan in de dienst en het geven 
van de catechisaties hoop ik te blijven doen.  
Met vriendelijke groeten, Ds. M. Dubbelman.  

  Agenda 
25-09 Gebedskring, 20.15 uur Kerk 
     ,,    Start club Immanuël, 19.00 uur Rank 
26-09 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
28-09 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank  
28 t/m 30-09 Jongerenstartweekend   

  Aardappelen voedselbank 
Vandaag (zondag) is het de laat-
ste dag dat u/jij nog aardappels 
kunt inleveren voor de voedsel-
bank actie. Dit kan bij de toren-
ingang. We hebben al aardig wat 
kilo's maar er kan altijd meer bij! 

Club Immanuël 
De mooie, lange zomer is voorbij maar wij zijn blij dat club 
Immanuël weer start en wel op dinsdagavond 25 septem-
ber van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Rank. Van harte 
uitgenodigd.  De leiding ziet uit naar een gezellig seizoen 
met jullie. Er kunnen altijd nieuwe leden en leiding bij!! Info 
bij Petra Timmermans, tel.: 06-40412707 

  Zondagsschool 
Na een mooie warme zomer begint volgende week (30-9) 
de zondagsschool weer! Kinderen, jullie worden van harte 
uitgenodigd om te komen en onder andere te luisteren 
naar de sketch! Wij als leiding zien er enorm naar uit om 
jullie weer te ontmoeten en met elkaar over de bijbel te 
spreken en te knutselen!  Ouders, ook voor jullie de verant-
woording om uw kinderen te stimuleren om te komen.  
Tot volgende week! Een lieve groet van alle leiding van 
groep 3-4, 5-6 en 7-8. 

Belijdeniscatechisatie 
Wilt u/wil je meer weten van het christelijk geloof of 
denkt u/denk je er over na om belijdenis te gaan doen? 
Begin oktober start de belijdeniscatechisatie waarin we 
ons verdiepen in de basis van het christelijke geloof. We 
hopen samen te komen in de Rank op zondagavond na de 
avonddienst. De eerste keer staat gepland op 7 oktober. 
U/jij bent van harte welkom. Bij vragen of opgave kunt 
u/kun jij bellen of mailen naar ds. Dubbelman. 

  Bedankt voor uw medeleven 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken 
van medeleven die wij mochten ontvangen tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man, onze 
(schoon)vader en opa Adrie van Beuzekom. Het was 
overweldigend en heeft ons bemoedigd en vertroost. Wil 
van Beuzekom - aan de Wiel, kinderen en kleinkinderen. 
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  Opgave Kinderbijbeldag “Zoek het uit” 
Kids, vergeten jullie je niet op te geven voor de Kinder-
bijbeldag 2018 op 26 oktober in de Rank! Opgeven kan tot 
28 september via kinderbijbeldag2018@gmail. com o.v.v. 
naam, leeftijd, groep en telefoonnummer. 

  World Servants 
Inmiddels ligt de zomervakantie weer achter ons en gaan 
we vol enthousiasme ons volgende actie jaar in. De teller 
staat inmiddels op ongeveer 42.000 euro. Dat betekent 
dat we bijna op de helft zitten van het benodigde bedrag! 
Inmiddels is ook duidelijk waar we precies heen gaan in 
Zambia op 20 juli 2019 en wat we daar precies zullen gaan 
doen. Graag vertellen we u hierover meer tijdens de Kom 
en zing mee dienst op 7 oktober as.in de gereformeerde 
kerk om 9.30. Van harte welkom! Samen met de stuur-
groep hebben we voor het komende najaar ook alweer di-
verse acties bedacht en gepland. Zo zullen we 10 oktober 
een tweedehands kledingbeurs organiseren, eind oktober 
een wc papier actie houden, in november een stamppot-
tenbuffet en in december een sinterklaasactie, kerst-
markt en zullen we dan het koude water in plonzen voor 
een nieuwjaarsduik! Over deze acties volgt tzt meer info. 

Jongerenstartweekend 
• Vervoer: Gezien het aantal jongeren dat de laatste jaren 

meegaat met het jongeren startweekend, vragen we u, 
ondanks een oproep in de Zaaier, ook via deze weg:  
- Of u op vrijdag 28 September de jongeren weg wilt 
brengen naar Gemert  (19.00 vanaf Tilplein).   
- Of u op zondag 30 September de jongeren weer wilt ko-
men halen in Gemert. (19.15 vertrek Gemert).  
Graag uw reactie bij voorkeur per mail aan Theo Terlouw 
(fam.ter louw1999@gmail.com) o.v.v. het aantal perso-
nen dat er naast uzelf in de auto kunnen. Tel: 652292 

• Pannenkoekenbakkers gezocht! Inmiddels is het een tra-
ditie dat we pannenkoeken eten aan het begin van start-
weekend!! Hiervoor zijn we natuurlijk weer op zoek naar 
mensen die deze pannenkoeken willen bakken. Wij willen 
u vragen deze op vrijdag 28 september tussen 17.30 en 
18.00 uur in de keuken van De Rank in te leveren. Geef 
uiterlijk dinsdag 25 september via email (erica.stam 
@live.nl) of telefonisch (0620623764) 
door hoeveel pakken pannenkoeken u 
wilt bakken. We hopen op veel lekkere 
pannenkoeken! Namens de jongeren en 
de leiding alvast hartelijk bedankt!   

Noodhulp Filipijnen  
De diaconiecollecte van zondag 30 september is be-
stemd voor de Filipijnen. Orkaan Mangkhut heeft een 
chaos veroorzaakt toen hij in de nacht van 14 op 15 
september over het noorden van de Filipijnen is getrokken. 
De zeer krachtige orkaan heeft tot nu toe al verschillende 
mensen het leven gekost, daarnaast zijn er gewonden en 
is er veel materiële schade. Woord en Daad houdt samen 
met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster 
(Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en 
Daad en ZOA) de situatie scherp in de gaten. Door een 
groot netwerk van lokale organisaties, partners en kerken 
waar we als cluster mee samenwerken hebben we de 
informatie uit de eerste hand. Deze organisaties inventari-
seren nu welke hulp het hardst nodig is en zullen de eerste 
noodhulp verlenen. We roepen u op om te bidden voor de 
inwoners van de Filipijnen en de noodhulp die op gang 
komt. Voor deze noodhulp is veel geld nodig. Elke euro 
helpt om de arme bevolking op de Filipijnen te voorzien 
van wat nu het hardst nodig is: water, voedsel en medicij-
nen. 
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