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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds M. Dubbelman  voor. We 
lezen Exodus 19:1-18 waar God een verbond sluit met 
Israël en het volk de wet van God ontvangt. Bij de 
in/uitgang liggen kaarten om te ondertekenen voor vier 
getraumatiseerde christenvrouwen in Nigeria.  
De avonddienst wordt geleid door ds. A. Plaisier uit 
Apeldoorn.  

Collecten 
1. Diaconie  
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Zomerzendingscollecte 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor betaalbare 
gezondheidszorg voor arme patiënten in Zimbabwe. 

   Meeleven 
 Afgelopen donderdag heeft dhr. Jan Donk (Bovenkerk-

seweg 36, 3381 KB) een heupoperatie ondergaan. We 
zijn de Heere God dankbaar dat alles goed verlopen en 
is en dat hij een dezer dagen weer huiswaarts mag 
keren. We bidden om Gods zegen over het herstel.  

 Ook mw. S.S. Krijgsman – van der Meer (Neerpolderse-
weg 42, 3381JS) is deze week opgenomen geweest. 
Zij mocht afgelopen vrijdag weer thuiskomen.  

 Eerder is ook mw. Cora Vermeulen-Voorsluijs (van 
Marlotstraat 64, 3381 CE) weer opgenomen in het 
Beatrixziekenhuis. Voor haar is onzeker hoe het gaat 
en is het moment van thuiskomst niet bekend.  

 Ook de overige zieken dragen we op in de voorbede en 
allen die door een zware periode gaan.    

  Kaarten Open Doors 
Op de kaarten die bij de in/uitgang van de kerk liggen, 
kunt u uw naam schrijven ter bemoediging aan 
Christiana, Florence, Gambo en Ladi. Alle vier de 
vrouwen zijn door leden van de Fulani-herders en of 
Boko-Haram strijders overvallen en verkracht. Door de 
Open Doorstraumatraining hebben zij deze gebeurtenis 
een plek kunnen geven en weten zij zich bemoedigd en 
gesterkt door de kracht van de Here God. Door de 
kaarten te schrijven kunnen ook wij hen bemoedigen in 
de verwerking van dit trauma en alle gevolgen daarvan. 

Kinderlied – God is goed 
Laat zo Zijn licht maar schijnen            ) 
Bij alles wat je doet               ) 2x 
Zodat de mensen zeggen: God is goed )   
 

God is liefde, God is……  
God is goed.  
 

Laat zo Zijn licht maar schijnen            )             
Bij alles wat je doet                           )2x 
Zodat de mensen zeggen: God is goed )   
                                Op Toonhoogte 439. Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 

  Bij de preek 
Het boek Exodus is in 40 hoofdstukken verdeeld.  
Hfst. 1–2: Het slavenbestaan van Israël in Egypte en de 
geboorte en vlucht van Mozes naar Midian.  
Hfst. 3–12: De roeping van Mozes en de 10 plagen.   
Hfst. 13-18: Instelling van het Paasfeest en de bevrij-
ding van de Israëlieten uit Egypte. De doortocht door de 
Rode Zee en de tocht door de woestijn tot aan de Sinaï. 
Deze tocht duur ongeveer 3 maanden.  
Hfst. 19-24: De verbondssluiting en de wetgeving op de 
berg Sinaï. Het volk verblijft circa een jaar bij deze berg.  
Hfst. 25-40: Voorschriften voor de bouw Tabernakel. 

Chadash – Vernieuwing door… 
Oogjes dicht en snaveltjes toe – wie een béétje op leeftijd 
is, kent deze uitspraak van de Fabeltjeskrant, de kinder-
serie van 1968 tot 1992. Nou, na een paar warme 
zomerdagen, gevuld met stevige fietsritten hebben kerels 
die gemiddeld gezien inderdaad al een beetje op leeftijd 
zijn zo’n advies nauwelijks meer nodig. Maar voordat het 
zo ver was hielden we Mattheus 5:17-20 tegen het avond-
licht. Het gaat daar over Jezus en de Wet. In best wel 
scherpe woorden wordt daar duidelijk gemaakt dat de wet 
niet afgeschaft of ontkracht is door de komst van Jezus 
Christus. We moesten best diep graven, maar allengs 
werd duidelijk dat het gaat om de instelling van ons hart, 
om (de autoriteit van) het leven uit handen geven aan 
Jezus. Pas dan kan die innerlijke vernieuwing door Jezus 
plaatsvinden. Pas dan worden ons de ogen geopend voor 
de grote waarde van de wet, van Gods leefregels. Hmm, er 
was best nog meer over te zeggen, maar jah, de 
inspanningen eisten hun tol en het werd stil. 
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Thuiskomst World Servantsgroep  
We zijn weer veilig 
thuis en kijken terug 
op een onbeschrijfelijk 
mooi project. We 
kunnen zeggen dat we 
veel impact hebben 
gehad. Een school 

maakt verschil in Zambia en een lerarenwoning is daarin 
onmisbaar. Maar ook de impact op onszelf is groot. Dit 
is een ervaring die je niet snel vergeet. We hebben daar 
geleerd dat alle welvaart die wij kennen ons niet meer 
geluk en blijdschap brengt dan de mensen die we 
ontmoet hebben. De blijdschap en de dankbaarheid van 
de mensen in Mboboli blijft je bij. We hebben genoten 
van alle support, de groetjes, de uitzwaaiers en jullie 
gebed. Het is voortreffelijk gelopen en we kunnen dan 
ook  niet anders dan dankbaar zijn. We hopen snel wat 
van onze verhalen te delen. Takwaba uwaba nga Yesu! 
(een lied in de lokale taal Bemba) 

Melkpakkenboot “De Put” 
Beste gemeenteleden, het plan is om deze zomer op De 
Put een heuse melkpakkenboot te gaan bouwen. De 
campinggasten kunnen al hun melk- en sappakken 
inleveren bij dabarteam en campingpastor én als 
afsluiter van de dabarperiode bouwen we gezamenlijk 
de boot, die we dan 
ook gezamenlijk te 
water laten op de Put! 
Hiermee hopen we op 
veel mooie, zegen-
rijke contactmomen-
ten met team, pastor 
en onderling.  
Spaart u met ons mee? U kunt uw (omgespoelde!!) 
melk- en sappakken inleveren in bij fam. Terlouw 
Kerkhoflaan 17. Er zal daar een container staan, waar u 
de pakken in kunt doen. Dit kan in de periode van 
maandag 12 augustus t/m donderdag 22 augustus.   
Alvast heel erg bedankt voor uw betrokkenheid bij het 
evangelisatiewerk op de Put!   

  Info-avond sleutelhouders Rank 

We genieten alweer ruim 3 jaar van de nieuwe Rank en 
in die afgelopen periode hebben we de nodige tips/op-
merkingen/aanmerkingen/verbeterpunten van u ont-
vangen. Hierdoor zijn er in de afgelopen periode de 
nodige wijzigingen aangebracht in de diverse installa-
ties. Ook organisatorisch willen we graag een aantal 
items met u bespreken. Daarom willen we voor alle 
sleutelhouders een infoavond houden om te laten zien 
hoe de aangepaste audiovisuele installaties in de zalen 
1 en 8 gebruikt kunnen worden. We maken dan ook 
graag meteen van de gelegenheid gebruik om wat 
praktische tips mee te geven hoe we om moeten gaan 
met het openen en afsluiten van het gebouw. In de 
praktijk zien we namenlijk dat dit nog wel op een wijze 
gaat, zoals het vooraf niet bedoeld was. 
We verwachten alle sleutelhouders of op donderdag-
avond 29 augustus of op maandagavond 2 september 
in Zaal 1 van de Rank. Beide avonden hebben hetzelfde 
programma. Bent u geen sleutelhouder van de Rank 
maar wel geïnteresseerd dan bent u uiteraard ook van 
harte welkom. De avonden vangen aan om 20:00 uur en 
de koffie is bruin vanaf 19:30 uur. Van harte welkom! 
De Kerkrentmeesters. 

De zegen van Sint Patrick  
In de ruimte gezet door Gods scheppende hand; 
In de vrijheid geplaatst door het Woord; 
In het licht gesteld door Gods Liefde, 
gaan we op weg,   
omvat door de zegen, 
om te zijn tot een zegen. 


