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Bij de diensten - Israëlzondag 
Vandaag (de eerste zondag in oktober) is het de zoge-
naamde Israëlzondag. Als kerk staan we dan stil bij 
onze onopgeefbare verbondenheid met het volk waar-
mee God begon en Zijn verbond sloot. In de morgen-
dienst gaat ds. M. Dubbelman voor en lezen we een 
gedeelte over de verbondssluiting van God met Israël bij 
de berg Sinaï (Exodus 20: 18-26). Dit gedeelte gaat 
over de reactie van het volk Israël nadat zij de 10 gebo-
den uit de mond van God zelf gehoord hebben. Na afloop 
van de diensten kunt u bij de uitgang de maandkrant 
Israël Aktueel meenemen. Na afloop is iedereen welkom 
in de Rank om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.  
In de avonddienst gaat ds. 
J.J. Hagendijk uit Willige 
Langerak voor. Dit is een 
jeugddienst met als the-
ma: “FOMO”. Als u/jij 
denkt: “wat is dat?” dan is 
dat al een reden om te ko-
men. Daarnaast zal er te-
ruggekeken worden op het 
startweekend dat vorige 
week heeft plaatsgevon-
den.  

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

   Meeleven 
*Over een tweetal weken zal mw. Anneke Kaai (Neer-
polderseweg 72b-038, 3381JT) opnieuw geopereerd 
worden. Ze verblijft tot die tijd in het Erasmus MC. We 
bidden om Gods zegen over de komende operatie en om 
Gods nabijheid en kracht. 
*Dhr. D. IJzerman (Wilhelminalaan 80, 3381BR) is op-
genomen in Waerthoven, afdeling De Alblas. We bidden 
om kracht en zegen voor hem en zijn vrouw. 
 

Meeleven 
*Mw. Netty Baan (Willem de Zwijgerlaan 23, 3381BM) is 
de afgelopen week een twee dagen in het ziekenhuis op-
genomen geweest voor medisch onderzoek. Ze is inmid-
dels weer thuis en wacht de uitslag af. We wensen haar 
Gods zegen en nabijheid toe. 
*Dhr. Co Broere (Muisbroekseweg 3, 3381 KM) moest de 
afgelopen tijd een ingrijpende boodschap verwerken. Bij 
hem is asbestkanker vastgesteld en hij is inmiddels be-
gonnen met chemokuren om de ziekte tot stilstand te 
brengen. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen toe en 
in de dienst zullen we voor hen bidden. 

Huwelijksjubilea 
*Komende maandag 7 oktober hopen Teus en Marijke 
Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381KZ) 25 jaar ge-
trouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we Teus en Marij-
ke en hun kinderen van harte met dit jubileum en wensen 

we hen allen Gods zegen toe. 
* Op zondag 13 oktober hopen Arjan en Dianne de 
Looff (Bovenkerkseweg 62, 3381 KC) het 25-jarig 
huwelijksjubileum te vieren. We feliciteren Arjan en 

Dianne en ook Joëlle en Laura van harte met dit jubileum 
en wensen hen Gods zegen toe. 

Belijdeniscatechisatie 
Iedereen die de belijdeniscatechese wil volgen is dinsdag 
8 oktober om 20.00 uur welkom in de Rank. Mocht je deze 
keer niet kunnen of vragen hebben, dan kun je contact 
opnemen met ds. J. Holtslag 

Catechisatie 
Afgelopen week zijn de catechisaties begonnen. We mis-
sen nog enkele jongeren. Wees welkom op de brugklas-
catechese op maandagavond van 18.30 tot 19.15 uur of 
op de mentorcatechese (13-18 jaar) op maandag of dins-
dagavond van 19.30 – 20.30 uur. 

Agenda 
08-10 Gebedskring, 20.15 uur Kerk  
     ,,    Belijdeniscatechisatie, 20.00 uur Rank 
09-10 Geloof in de opvoeding, 20.00 uur Rank 
11-10 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 
‘’   ‘’  ‘’  Zang-Dankdienst Wilma en Adriaan Troost,  
                                                                19.30 uur Kerk 
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Lied morgendienst – OTH 387 
1. Als je bang bent of onzeker, als je ’t even niet meer ziet. 
Als je somber bent of eenzaam, of verdrinkt in je verdriet. 
Weet - Zijn deur staat altijd open. 
Als je wilt ga dan maar gauw. 
Je kunt zomaar binnenlopen,  
er is altijd plaats voor jou. 
 

Refrein: Want Hij zegt: ‘kom - als je wilt dan kun je komen’ 
want Hij zegt: ‘kom - als je wilt dan is het goed’ 
ook in jou laat Hij nieuwe krachten stromen 
ja Hij zegt: ‘kom - dan geef ik je nieuwe moed’ 
 

2. Zit je boordevol met vragen,  
zie je echt geen uitweg meer.  
Word je gek van angst en zorgen, 
leg ze in Zijn handen neer. 
Weet - Zijn deur staat altijd open. 
Als je wilt ga dan maar gauw. 
Je kunt zomaar binnenlopen,  
er is altijd plaats voor jou. 
 

Refrein: Want Hij zegt: ‘kom … 
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser. 
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer  
© 2002 Celmar Music / Schröder & Busser 

Verbandtrommel Rank 
Beste gebruiker, de verbandtrommels in de Rank zijn 
weer gecontroleerd en zo nodig aangevuld. Bij de ver-
bandtrommels (in de keuken begane grond en keuken 
eerste verdieping) hangt een pleisterdispenser. Kijk bij 
een verwonding kritisch of de verbandtrommel daad-
werkelijk geopend moet worden. Veelal is een pleister 
al voldoende. Mocht het toch nodig zijn om de verband-
trommel te  gebruiken kunt u de verzegeling verbreken 
en pakken wat u nodig denkt te hebben. Als u de 
verbandtrommel heeft gebruikt, zou ik dat graag willen 
weten, zodat hij weer aangevuld kan worden. Dit om te 
voorkomen dat de volgende mis grijpt. U kunt dit door-
geven aan  Marjan de Jong, 06-12685582/ 
gerardenmarjan@hotmail.nl of via de beheerders van 
de Rank.                                                         
 
 

Het geloof in de opvoeding – 9 oktober 

God kunnen we niet zien en horen, maar Hij is er wel! Hoe 
kan je je kind(eren) leren vertrouwen en het bestaan van 
God concreter maken? Wat vertel je wel of niet over de 
soms heftige Bijbelverhalen?   
Opvoeden als ouder.... Hoe zorg je ervoor dat je jezelf als 
ouder niet verliest in alle praktische zaken die er te rege-
len zijn binnen het gezin, kerk, werk, school etc. Uiteinde-
lijk is het belangrijkste dat je kind God leert kennen! 
Kinderen zien ouders hierin als voorbeeld. Hoe zorg je 
ervoor dat je het 'goede' voorbeeld blijft geven en tijd, rust 
en ruimte creëert om met je kind bezig te zijn met 
geloofsopvoeding? Samen met Bert Reinds willen we over 
dit soort alledaagse situaties nadenken en met elkaar in 
gesprek gaan. Deze avond is gericht op ouders met kinde-
ren in de leeftijd t/m 12 jaar. 
Wees welkom en neem ook vrienden en bekenden mee! 

Rondreis door de Bijbel – 17 oktober 
Het doel van de Bijbel en het 
grote verhaal van de Bijbel - Hoe 
kan het dat christenen op grond 
van dezelfde Bijbel tot verschil-
lende visies op allerlei gebied ko-

men? Denk bijvoorbeeld aan het houden van de sabbat/ 
zondag (waarom doen sommigen dat wel en anderen 
niet?), de positie van de vrouw in kerk en samenleving, of 
aan de verschillende visies op de eindtijd. Als ik vandaag 
de dag ‘bijbelgetrouw’ wil leven, hoe is de Bijbel dan een 
richtsnoer daarin? Deze eerste Rondreisavond houden we 
ons bezig met de achtergrond van deze vragen. Daarvoor 
kijken we natuurlijk naar de Bijbel zelf: wat is het voor 
boek, wat is het doel ervan en welk ‘verhaal’ wordt in de 
Bijbel verteld? Donderdagavond 17 oktober, 20.00 uur in 
de Rank. Koffie en koeken vanaf 19.45 uur. Welkom!  


