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Bij de diensten  
Vanmorgen is er de Kerk-School-Gezinsdienst o.l.v. ds. 
M. Dubbelman met als thema: “Kom je naar het feest”. 
Op de verschillende basisscholen is het gegaan over de 
bruiloft van Christus (de bruidegom) en zijn gemeente 
(de bruid). Ook hebben de kinderen liederen gezongen 
en werkstukken gemaakt. De werkstukken zijn opge-
hangen in de verschillende kerken en de kinderen zullen 
tijdens de dienst de liederen zingen. We lezen Johannes 
2:1-12 over de bruiloft te Kana. Na afloop is iedereen 
welkom om koffie, thee of limonade te komen drinken. 
De avonddienst wordt geleid door ds. J. Holtslag. De 
schriftlezing is deze avond Johannnes 4:1-18 over het 
omgaan met verlangens en begeertes. 

Collecten 
1. Diaconie (Kindertehuis Jemima in Israël)  
2. Werk in plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is voor het 
werk van Willem-Jan de Wit in Egypte.       

Huwelijksjubileum 
*Vrijdag 1 februari hopen dhr. Jos van Wijk en mw. Nel 
van Wijk-van der Linden (Peursumseweg 42, 3381 KW) 
45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun 
(klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen 
hen allen Gods zegen toe. 
*Het 50-jarig huwelijksjubileum hopen 
Bert en Leni den Boer (Wilhelminalaan 27, 
3381 BN) te vieren op dinsdag 29 januari. Van harte 
feliciteren we u samen met uw kinderen en kleinkin-
deren met deze heugelijke dag. We wensen u van harte 
Gods zegen en nabijheid toe. 

Meeleven 
Komende maandag zal Jannie Donk–Overduin (Boven-
kerkseweg 38, 3381 KB) een nieuwe knieprothese 
krijgen. De operatie zal in het Beatrixziekenhuis plaats-
vinden. Ons gebed is dat de operatie goed mag gaan en 
vragen om zegen bij het herstel. 
 
 
 

Overleden 
Op donderdag 24 januari is in de leeftijd van 87 jaar 
overleden de heer Dirk van Beest. Met zijn vrouw woon-
de hij aan de Margo Klompéstraat 43 in Hardinxveld. Al 
verbleven zij sinds vrijdag 18 januari in Waerthoven. 
Dhr. van Beest is geboren en getogen in Sliedrecht. Daar 
heeft hij ook allereerst met zijn vrouw gewoond. Later 
volgden onder andere de Kloevelaan in Giessen-Oude-
kerk en de Doetse Vliet. Samen mochten zij zes kinde-
ren ontvangen. Maar al op jonge leeftijd is een zoon hen 
ontvallen door de dood. Een zware slag voor hen beiden, 
zoals ze meerdere slagen te verwerken hebben gekre-
gen. Het geloof was voor broeder Van Beest een hou-
vast. Woensdag 30 januari zal de begrafenis plaatsvin-
den aansluitend aan de dienst van Woord en gebed om 
14.00 uur in het uitvaartcentrum Drechtsteden in Slie-
drecht. In gebed dragen we zijn vrouw en hun kinderen 
en kleinkinderen op voor Gods troon. 

  Annulering thema-avond 
Helaas is de avond geloofsopvoeding “Staan in deze 
wereld”- HGJB van a.s. donderdagavond 31 januari 
geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen. 

  Agenda  
01-02 Ophalen oud papier     
02-02 Inlevermogelijkheid rommelmarktspullen, 
           09.00-11.00 uur Doetseweg 54a 
     ,,    Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 
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Lied avonddienst – Gebed om zegen 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang!  
 
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij. 
Als de bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in  
geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop  
en liefde geven. 
Zegen om de ander  
tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen, hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
Opwekking 710 - Sela 

Rommelmarkt 15 juni 2019 
Binnenkort valt de huis-aan-huisbrief weer bij u op de 
mat. Hierop staan de verschillende data betreft spullen 
ophalen en spullen inleveren. De eerste datum willen we 
alvast verklappen; op 2 februari van 09.00 tot 11.00 uur 
kunt u uw bruikbare spullen inleveren op de Doetseweg 
54a.  Wij hebben van Waardlanden een brief ontvangen 
waarin zij melden, dat er vanaf 1 januari 2019 geen 
assistentie meer wordt verleend aan het einde van een 
rommelmarkt met het ophalen van de overgebleven 
spullen. Na afloop van de rommelmarkt mogen we met 

vrijwilligers wel de overgebleven 
spullen gesorteerd bij Waardlanden 
brengen.  Wij nemen daarom alleen 
nog maar echt bruikbare, verkoop-
bare spullen in.   

  Kampvuuravond vader met zoon/dochter 
Op zaterdagavond 9 maart is de volgende kampvuur-
avond. Nadat we vorig seizoen een aparte avond hebben 
gehouden voor vaders met hun zoon of dochter, mag je 
ze nu allebei tegelijk meenemen. Welke vader wil dat 
nou niet ;-) Alle vaders zijn welkom met hun zoon en/of 
dochter of natuurlijk zonen en/of dochters. We maken 
er een mooie avond van. Meer details volgen later. Een 
verslagje van de afgelopen KVA staat op de website. 

Chadash – ontspanning en zingeving 
Overdag op de fiets je grenzen opzoeken in de bergen in 
een gezamenlijke strijd met de zwaartekracht. ’s 
Avonds geestelijk opladen tijdens onderlinge gesprek-
ken en Bijbelstudies. Dat is Chadash. Een variant op 
kamp Bladel en Purnode, nu dan voor volwassenen. Het 
voornemen is om op de vroege zaterdagmorgen van 29 
juni a.s. op reis te gaan voor een week vol inspanning, 
ontspanning en zingeving. Op reis naar Allemond, een 
klein dorp in de Franse Alpen. Van daaruit gaan we fiet-
sen (racefiets of mountainbike) en beklimmen daarbij 
roemruchte bergen zoals de Col d’Ornon, Col du Glandon 
en jawel, de Alpe d’Huez. Naast de fysieke inspanning 
richten we ons dagelijks op geestelijke vorming en toe-
rusting. Geen informatie-éénrichtingsverkeer, veel 
meer het uitwisselen van gedachten, waarbij actuele 
thema’s onder Bijbels licht gehouden worden. Dat kan 
echt heel verrijkend zijn! Daar streven we naar… Het 
zit er dik in dat je nu veel vragen hebt. Wil je snel meer 
weten, klik dan naar www.chadash.nl. En als je denkt: 
“Hé, misschien is dat wel wat voor mij”, kom dan naar 
de informatieve sessie op woensdagavond 6 februari, 
vanaf 20.00 uur in de Rank. Reisleiders: ds. Holtslag en 
Bert Pesselse 

 

http://www.chadash.nl/

