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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor en lezen 
we Jakobus 4:1-10 waarin het gaat over ruzie in en bui-
ten de kerk. Wat is de oorzaak hiervan en kunnen we 
het vermijden? Na de dienst is iedereen van harte wel-
kom in de Rank. Onder het genot van een kopje koffie, 
thee of iets fris kunt u luisteren naar een presentatie 
van Marijn Boer en Julia Dubbelman over hun vrijwilli-
gerswerk in Israël afgelopen zomer. De avonddienst 
wordt geleid door ds. A de Fijter uit Goudriaan. 

Collecten 
1. Diaconie (Noodhulp Filipijnen) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor het werk 
van Willem-Jan de Wit in Egypte 

Meeleven en verhuizing 
We leven mee met Lidewij Hardendood. Zij heeft een 
zware tijd achter de rug, waarbij diverse opnames nood-
zakelijk zijn geweest. Komende donderdag 4 oktober 
verhuist zij vanuit haar huidige woonplaats Kesteren 
naar Sliedrecht. Haar nieuwe adres is: ASVZ "de Mer-
webolder", Zeeldraaier 7, 3363 WD, Sliedrecht. Zij zal 
daar intensieve begeleiding krijgen en we hopen dat ze 
zich snel thuis zal voelen en ze mag opknappen. Ze zal 
ook weer gaan meeleven in onze gemeente. We heten 
haar weer van harte welkom en wensen haar Gods 
zegen en bescherming toe. 

Agenda 
Vandaag start de zondagsschool 
01-10 Start brugklascatechisatie, 18.15 uur Rank 
01/02-10 Start tienercatechisatie, 19.30 uur Rank 
03-10 Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
05-10 Ophalen oud papier 
06-10 Extra opening Boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 
            Kampvuuravond, 20.00 uur Camping Slingeland 
Vooraankondiging:  
07-10 Jeugddienst, 18.30 uur Kerk 
 
 
 

Catechisaties 
Morgen, maandag 1 oktober, is van 18.15 uur-19.00 uur 
de brugklascatechisatie. De jongeren uit de brugklas 
zijn welkom in Zaal 8 van de Rank.  
Op maandag 1 oktober en op dinsdag 2 oktober is de 
tienercatechese (14-18 jaar) van 19.30 uur– 20.30 uur 
in zaal 8 van de Rank. 

Huwelijksjubileum 
Zondag 23 september waren Hans en Janneke Terlouw 
(van Drenckwaertstraat 6, 3381 BJ) 25 jaar getrouwd. 

We feliciteren hen en hun kinderen van 
harte met dit jubileum en wensen hen 
Gods zegen toe.  

Kinderlied – Als je bidt (OTH 376) 
Refrein: Als je bidt zal Hij je geven 
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen 
Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja 
 

1 Als je de Vader vraagt om een brood, 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden klein of groot, 
heus Hij vergeet er niet één. (refrein) 
 

2 Als je Mijn Vader iets wilt vragen, 
vraag in Mijn naam Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. (refrein) 
 

Van werkkast tot toilet 
Na twee weken zonder toilet in de 
kerk mogen we wel zeggen dat u er 
gerust eens even voor mag gaan 
zitten. De oude werkkast is namelijk 
omgebouwd tot een modern toilet, 
waarbij we wederom dankbaar zijn 
voor de vrijwilligers die dit gereali-

seerd hebben. Bovendien dank aan een gezin uit de 
gemeente, dat het complete toilet met frame etc. kos-
teloos ter beschikking gesteld heeft. Zo zien we ook hierin 
dat we als gemeente op velerlei fronten kunnen en mogen 
bijdragen. Ook in het onderhoud van de gebouwen. 
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Belijdeniscatechisatie  
Volgende week zondagavond, 7 oktober, hopen we te 
beginnen. De lessen vinden plaats in de Rank op 
zondagavond na de avonddienst. We nemen samen de 
basis van het christelijk geloof door en komen daarvoor 
rond de 15 keer samen. Alle leeftijden zijn welkom (in 
de Bijbel wordt de kerk immers het huisgezin van God 
genoemd). De openbare geloofsbelijdenis is gepland in 
de ochtenddienst van zondag 14 april 2018. Voor meer 
informatie, vragen of opgave, kunt u/kun jij bellen of 
maien naar ds. Dubbelman (653310, m.dubbelman@ 
filternet.nl). 

   Gebed van Franciscus van Assisi  
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 
laat mij vergeven wie mij beledigde, 
laat mij verzoenen wie in onmin leven, 
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 
 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te 
troosten, 
niet begrepen te worden, maar te begrijpen, 
niet bemind te worden, maar te beminnen. 
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt 
door te verliezen, dat men vindt 
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart 
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. 
Amen. 

Bedankt! 
Namens de gehele commissie gemeen-
tedag bedanken we iedereen die op wat 
voor manier dan ook ons heeft geholpen 
om deze dag mogelijk te maken. 
Daarnaast zijn van de week 325 kg 
aardappels bij de voedselbank bezorgd. 
Dit komt neer op ongeveer 1 kilo per 
persoon. Alle gevers, bedankt!  

      Kampvuuravond voor mannen 
Zaterdagavond 6 oktober vanaf 20:00 
uur brand het vuur weer. De spreker is 
gewijzigd naar Adelin Maurice uit Gorin-
chem. Wees welkom op Camping Slin-

geland, Slingelandseweg 19. Bij slecht weer gaat het 
gewoon door en zitten we in de hooischuur. Wij zorgen 
voor wat drinken en een warme knakworst! Deze avond 
zal er ook een TV ploeg aanwezig zijn voor opnamen voor 
het programma 'Met hart en ziel' van KRO/ NCRV. Je 
kunt de avond ook gewoon volgen zonder op beeld te 
komen, geef dit ter plekke even aan. Het zou gaaf zijn 
als iedereeen voor deze avond iemand uitnodigt om mee 
te komen. Er staat een pot voor een vrijwillige bijdrage. 

Oproep redactie “De Zaaier” 
Vanwege het afnemend aantal abonnees op de Zaaier 
heeft de Raad van Toezicht besloten om nieuwe lezers 
te werven met een gratis proefabonnement van een half 
jaar. Na dit halfjaar zal gevraagd worden om abonnee te 
blijven van het kerkblad. Zo blijft u/jij ook op de hoogte 
van het reilen en zeilen van de eigen gemeente, maar 
ook van gemeenten uit de omgeving. Verder elke week 
een meditatie van een predikant op de voorpagina en 
een overzicht van diverse activiteiten. Bent u geïnteres-
seerd, of weet u iemand die dat is? Men kan zich opge-
ven bij de administratie, mevr. G.C. de Lange-den 
Hartog,   info@kerkbode-dezaaier.nl. 

Fondswerving “Buurmans Grond” 
Zoals u wellicht in het mini-
kontakje hebt gelezen loopt de 
eerste termijn van de fondswer-
ving voor ‘Buurmans grond’ eind 

dit jaar af. Velen van u hebben dan éénmalig of 5 jaar 
achtereen financieel bijgedragen aan de financiering 
van de Rank, het nieuwe verenigingsgebouw van onze 
kerk. Binnenkort krijgt u een schrijven in de bus waar u 
gevraagd wordt om nog eens éénmalig of voor een pe-
riode van vijf jaar mee te willen helpen om de resterende 
schuld die we hebben van ca. € 300.000,= mee af te 
lossen. Het zou mooi zijn als we over 5 jaar schuldenvrij 
zijn voor dit prachtige gebouw.  
We hopen op uw medewerking. De Kerkrentmeesters. 


