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Bij de diensten  
Deze zondag vieren we het heilig Avondmaal.  
In de morgendienst gaat ds J. Holtslag en lezen  
we Ezra 2: 1-2 en 3: 1-7. Na de dienst  
worden bij beide uitgangen van de kerk  
weer kaarten uit gedeeld voor jarige 
zendingsmedewerkers en hun gezinsleden. De avond-
dienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman. Centraal 
staat Exodus 20:3. In dit gedeelte uit de 10 geboden 
maakt God duidelijk dat Hij een jaloers, na-ijverig God 
is, maar wat wordt daarmee bedoeld? 

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

   Meeleven 
• Mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72B-038, 3381 

JT) verblijft in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. 
De ingrijpende operatie is goed verlopen. Al is er nog 
veel onzekerheid. Begin van deze week heeft zij de IC 
verlaten. Hier past grote dankbaarheid. In de voorbede 
bidden we om zegen, genezing en kracht.      

• Maandag 2 september moest Mw. Cora Vermeulen-
Voorsluijs (van Marlotstraat 64, 3381 CE) worden 
opgenomen op de intensive care van het Beatrixzie-
kenhuis te Gorinchem. Haar toestand is zorgwekkend, 
maar er is een licht herstel zichtbaar. In de dienst zul-
len we voor haar bidden. 

• Vanwege een longontsteking en een infectie moest 
dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) 
maandag 9 september worden opgenomen in het in 
het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Vanwege de be-
handelingen die hij ondergaat, is zijn weerstand laag. 
We zijn daarom dankbaar dat hij afgelopen vrijdag 
weer naar huis mocht om verder te herstellen.   

• Mw. Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33) werd 
vorige week ernstig ziek. Onder meer vanwege een in-
fectie die lastig te behandelen was. We zijn dankbaar 
dat er sinds zondag 8 september een langzaam her-
stel zichtbaar is en bidden dat dit door mag zetten. 

Meeleven 
In februari 2017 zijn er bij Wim Muis (Peursumseweg 
22, 3381 KW) op meerdere plekken uitzaaiingen vast-
gesteld. Hij heeft vervolgens meerdere behandelingen 
ondergaan om te proberen de ziekte tot stilstand te 
brengen. Zijn gezondheidssituatie is vervolgens lange 
tijd redelijk stabiel gebleven. Helaas kreeg hij deze 
week te horen dat er uitzaaiingen op zijn lever zijn vast-
gesteld. Maandag 23 september zal hij daarom begin-
nen met een nieuwe serie van 10 chemokuren die hij om 
de drie weken zal krijgen. We zullen bidden om Gods ze-
gen over de behandelingen en wensen Wim en Anneke 
Gods zegen en kracht toe. 

Huwelijksjubileum 
Op 18 september hopen Piet en Tera 
Donk (Neerpolderseweg 72B-47, 3381 
JT) hun 50-jarig huwelijksjubileum te vie-
ren. Van harte feliciteren we Piet en Tera en hun kinde-
ren en kleinkinderen met deze mijlpaal en wensen we 
hen Gods zegen toe voor de toekomst. 

Zomerkampen 2020 
Na de fantastische kampen van afgelopen zomer hopen 
we volgend jaar weer naar Bladel en naar België te gaan! 
Kamp Bladel (11-14 jaar) vindt plaats van 25 juli tot 1 
augustus en Expeditie Purnode (15-18 jaar) van 24 juli 
tot 31 juli. Dus reserveer deze data vast in de agenda!  
Team Bladel en Team Expeditie Purnode  

Afwezig 
Door zijn betrokkenheid bij ‘Sport for Others’ van Woord 
en Daad zal ds. Holtslag afwezig zijn van 19-23 sep-
tember. 

Agenda 
18-09 Vrouwenvereniging Lydia, 09.45 uur Rank 
     ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
19-09 Start vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
21-09 Gemeentedag, start 13.30 uur Kerk 
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Lied avonddienst – Als een hert 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.  
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
Tekst & Muziek: Robert Newey 
@lifestyle Music/Unisong Music Publishers, Opw 281 (Psalm 42) 

Gemeentedag 
We zijn blij en dankbaar dat er al zoveel gemeenteleden 
jong & oud zich hebben opgegeven voor de BBQ. De opzet 
van het middagprogramma is dit jaar nieuw. Het is mis-
schien even wennen, maar we hebben geprobeerd om een 
gevarieerd programma neer te zetten waaraan jong & oud 
samen deel kunnen nemen. We zijn immers samen ge-
meente en wat is er dan mooier om samen het seizoen te 
starten. Dus kom gerust naar de bingo, de high tea of het 
speeddaten om elkaar beter te leren kennen. Maar wat u 
zeker niet moet missen is de film ‘gemeentedag terug in 
de tijd’. 
Voor de gemeentedag van zaterdag 21 september hebben 
we nog enkele mededelingen. Hier komen ze: 
Inmiddels hebben we met elkaar voldoende theedoosjes 
gespaard. Alle spaarders: Bedankt! 
*Heeft u thuis nog leuke prijsjes liggen voor de bingo? Zo 
ja, dan kunt u deze vandaag nog inleveren in een krat bij 
de hoofdingang van de kerk. 
*Alle kinderen die tijdens de gemeentedag mee willen 
doen aan de klus-academie moeten hun schroevendraaier 
meenemen. Uiteraard voorzien van naam. 
*Denkt u nog aan de voedselbankactie? Dit jaar verza-
melen we broodbeleg in. Zoals jam, pindakaas, hagelslag 
etc. Inleveren kan tijdens de gemeentedag of op zondag 
22 september. 
*Als u naar de activiteitenmarkt gaat, neem dan een leuke 
foto mee (mag ook een kopie zijn). Deze hebben we bij een 
van de activiteiten nodig. 
We zien uit naar deze dag en hopen op veel mooie 
ontmoetingen! 
Hartelijke groet van de gemeentedagcommissie.  

  Jongerenstartweekend 27 t/m 29 sept. 
• We hopen vrijdag 27-9 met een grote groep jongeren 

richting Werkhoven te vertrekken. Vooraf gaan we tradi-
tioneel pannenkoeken eten. Hiervoor zoeken we weer veel 
mensen die bereid zijn om mee te bakken! Wilt u 
bakken? Laat het mij even weten!  

• Ook zijn we op zoek naar mensen die ons willen 
weg brengen, en /of ophalen. Wij als leiding hebben al be-
hoorlijk wat auto’s tot onze beschikking, maar gezien het 
aantal jongeren dat afgelopen jaren meeging, hebben we 
wat extra vervoer nodig. Vrijdag vertrekken we rond 19.00 
uur vanaf het Tilplein. Zondagavond gaan we om 19.15 uur 
weer naar Giessenburg. Bent u bereid om te brengen of 
halen, stuur  dan even een mailtje of app naar Hanneke 
Hakkesteegt hannekev@gmail.com of 06-3002 2131. 

Kerk, catechisatie & je zoon of dochter…  
Het mooiste is natuurlijk wanneer je kinderen met plezier 
naar de kerk, catechisatie en de club gaan. Helaas is de 
realiteit vaak anders. Hoe ga je als ouders om met een 
kind dat geen zin (meer) heeft in catechisatie, kerk of 
club. Dat kan een hele worsteling zijn. Het is daarom goed 
om te weten dat je daar niet alleen in staat.  
Bij het dopen beloven we als ouders/verzorgers onze kin-
deren te onderwijzen en te laten onderwijzen. Als gemeen-
te zijn we daarbij en beloven en bidden dit mee. Maar hoe 
geef je dit vorm in de huidige maatschappij waarin zoveel 
op onze jongeren afkomt? 
Vanwege deze vraag willen we het nieuwe seizoen starten 
met een avond voor ouders. We zullen iets vertellen over 
de ontwikkeling van een puber, de maatschappij waarin 
we leven en over het doel dat we als kerkenraad hebben 
met het aanbod voor jongeren. Daarnaast vinden we het 
belangrijk om ouders met elkaar in contact te brengen en 
elkaar te bemoedigen. Nu is het probleem waarschijnlijk 
dat er geen ruimte in uw drukke schema is om deze avond 
aanwezig te zijn. Ook herkenbaar. Maar dan toch alvast 
een prikkelende beginvraag: wat is het belangrijkste dat 
je je kind wilt meegeven? Het besteden van je tijd geeft 
een blik op je prioriteit. Toch?  
24 september, aanvang: 20.00 uur in zaal 8 van de Rank 
We hopen u en jou te ontmoeten! (natuurlijk ook als uw 
kind met veel plezier naar alle activiteiten van de kerk 
gaat!). Vriendelijke groeten, Teus Visser & Ds. M. Dubbel-
man 


