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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. De Schrift-
lezing is: Ezra 4:1-7 en 4:19-24; 5:1-5 en 5:17-6:15. Er 
wordt verder gebouwd aan de tempel. Al komt de bouw 
even stil te liggen. Maar dan klinkt Gods stem via Hag-
gaï en wordt in vertrouwen verder gebouwd. 
In de avonddienst gaat ds. M. Dubbelman voor en gaat 
het over het 6e gebod: Gij zult niet doden (Exodus 20: 
13). Wat betekent dit gebod en hoe moet je omgaan 
met iemand die “per ongeluk” iemand dood. 

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

   Meeleven 
*Mw. S.S. Krijgsman–van der Meer (Neerpolderseweg 42, 
3381 JS) is afgelopen week opgenomen in het Beatrixzie-
kenhuis met een longontsteking. Rond het weekend zal zij 
overgeplaatst worden naar het Gasthuis om verder aan te 
sterken. We bidden voor haar om Gods kracht en nabijheid. 
*Mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72B-038, 3381 JT) 
verblijft in het Erasmus MC. Wanneer de tweede operatie 
plaats zal vinden is nog onbekend. We wensen haar Gods 
zegen toe en bidden om een goed vervolg. 
*Mw. G. Timmer–Versluis (Van Brederodestraat 19, 3381 
BL) komt hoogstwaarschijnlijk maandag weer thuis. Er is 
dankbaarheid dat het herstel zo goed verlopen is en we 
wensen haar Gods zegen toe. 
*Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) wordt 
dinsdag 15 oktober weer voor vier dagen opgenomen in 
het Beatrixziekenhuis te Gorinchem om zijn 6e kuur te 
ontvangen. We bidden om Gods zegen over de behande-
lingen. 

Agenda 
15-10 Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank  
16-10 Vrouwenvereniging, 09.45 uur Rank 
     ,,     Mannenvereniging, 19.45 uur Rank 
     ,,     Viva de Kerk, 20.00 uur Kerk 
17-10  Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank  
     ,,     1e Rondreis door de Bijbel, 20.00 uur Rank  

Kinderlied – Kijk daar, een metselaar! 
Kijk daar, een metselaar - Hij bouwt een huis van steen 
Alle stenen netjes naast elkaar - Een huis voor iedereen 
Eén voor één, steen voor steen - Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen Niet alleen, maar  
Samen vormen zij een huis  
Samen, muren, deuren en ramen 
Samen vormen zij een huis - Samen 
 

De Heer bouwt ook Zijn huis - Daar zijn wij de stenen van 
ieder heeft z'n plekje in dat huis - Dat God er wonen kan 
Eén voor één, steen voor steen - Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen - Niet alleen, maar 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer –  
Samen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer – Samen – Amen 

Kaarten Open Doors 
Vandaag is er weer gelegenheid om onze namen op de 
kaarten te schrijven ter bemoediging van enkele vervolgde 
christenen in Iran: Ebrahim Firouzi, Nasser-Navard Gol-Ta-
peh, Pastor Victor Bet-Tamraz en Shamiram Isavi Khabi-
zeh. Op de website van Open Doors wordt op vele manie-
ren opgeroepen tot ondersteuning. Een van de acties die 
we speciaal onder de aandacht willen brengen is een teke-
ningenactie. Wellicht een leuk idee voor de kinderen uit 
onze gemeente?  

Zondagsschool 
Ra ra wie ben ik! Daar gaat het nu over 
op de zondagsschool. De Heere God 
heeft jou zo gemaakt zoals Hij dat wil-
de. Je bent voor de Heere God heel bij-
zonder en uniek. Wat is het fijn dat af-
gelopen zondag alle stoelen bezet waren! Vandaag hebben 
we er extra stoelen bij gezet. Van harte welkom, ook als 
je nog niet geweest bent!  
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  Lied avonddienst – Genade zo groot 
Genade zo groot, aan mij die het niet verdient, 
liet Christus zijn liefde zien, want Hij kocht mij vrij. 
Genade zo groot, de schuld die ik voor Hem leg, 
wast Hij geduldig weg; zijn bloed reinigt mij. 
  

Refrein: En al wat ik heb, leg ik voor Hem neer, 
mijn verlosser en Heer, die mij liefheeft.  
 

Liefde zo groot, die stand hield tot in de dood, 
schonk in de diepste nood - vergeving aan mij. 
Liefde zo groot, wiens kracht onverslaanbaar is, 
verdrijft elke duisternis; nu zijn wij vrij. 
Refrein: En al wat ik heb… (2x) 
Tekst & muziek: John Pantry, Opwekking 688 

Bij de preek in de avonddienst: 
In de 10 geboden (Exodus 20:13) staat het gebod “U zult 
niet doden”. In Exodus 21: 12-14 lezen we dat als dit per 
ongeluk gaat, de doodslager kan vluchten naar een plaats. 
Waar die plaats is, wordt in het vervolg van de Bijbel 
verder uitgewerkt. In Numeri 35: 6-34 wordt uitgelegd dat 
deze plaats uit zes plaatsen bestaat: de zogenaamde 
vrijsteden. In Deuteronomium 4: 41-43 worden de eerste 
drie plaatsen door Mozes aangewezen ten oosten van de 
Jordaan. Als Jozua tenslotte heel Israël ingenomen heeft, 
wijst hij de laatste drie steden aan in het westen van de 
Jordaan (zie de kaart van Israël voor de 6 vrijsteden). 

 

Run for Africa 
Ook dit jaar willen wij een run organiseren om het werk 
van Familie van der Grijn te steunen. Gerwin en Priscilla 
wonen en werken met hun gezin bij OM in Afrika. Gerwin 
geeft leiding aan de afdeling die de financiële admini-
stratie verzorgt voor de zendelingen en zendingsprojec-
ten in Afrika. OM in Afrika richt zich de komende jaren 
op het bereiken van de volken rond de Sahei die nog 
nooit het Evangelie gehoord hebben. Het wonen en 
werken wat zij in Afrika doen wordt volledig mogelijk 
gemaakt door giften. En daar kunt u aan meedragen 
door mee te doen met deze run! 
Praktische informatie  
Zaterdag 2 november, Achterland 3a, Groot-Ammers 
(let op, nieuwe locatie),  
14.30 uur. (vanaf 14.00 uur aanmelden),  
inschrijfgeld minimaal € 20,--.   
Afstanden: 6.5 km wandelen of hardlopen /  
10 km wandelen of handlopen (deels offroad). 
Kom in loopkleding (er is geen kleedruimte aanwezig) 
Na afloop zijn er hamburgers en frisdrank (tegen 
betaling – opbrengst voor de familie van der Grijn). 
Meld je aan en laat je sponsoren door vrienden en 
familie via  https://steunom.nl/run 
Veel succes en we zien elkaar 2 november!  Met vrien-
delijke groet, Thuisfrontteam Fam. vd Grijn.  

Gebruik gastenbijbels 
Beste gemeenteleden, 
het komt regelmatig voor 
dat de Bijbels onder de to-
ren, die voor onze gasten 
bedoeld zijn, gebruikt wor-

den door onze eigen gemeenteleden. Incidenteel kan het 
ongetwijfeld voorkomen dat de Bijbel vergeten wordt om 
mee te nemen van huis. Echter voor onze gasten is het 
heel vervelend als de Bijbels op zijn. Dit is ook niet gast-
vrij. We hebben voldoende Bijbels op voorraad voor onze 
gasten, maar niet als deze “oneigenlijk” gebruikt worden 
door onze eigen gemeenteleden. Kleine moeite toch om 
uw/je eigen Bijbel mee te nemen van huis? We rekenen op 
u/jou. Mede namens de kosters. De kerkrentmeesters 
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