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Bij de diensten  
In de morgendienst gaat ds M. Dubbelman voor en lezen 
we Exodus 32: 1-14. Het volk Israël maakt een gouden 
kalf om te aanbidden. Bij de uitgang worden kaarten uit-
gedeeld die verstuurd kunnen worden naar jarige zen-
dingsmedewerkers en/of hun jarige gezinsleden. Verder 
ligt er een nieuwe gebedskalender voor u klaar. De 
avonddienst wordt geleid door ds. E.G. de Kruijff uit 
Capelle aan de IJssel.  

Collecten 
1. Diaconie  
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 
*Mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72b-038, 3381 
JT) zal over ongeveer twee weken opnieuw geopereerd 
worden. Tot die tijd zal zij in het Erasmusziekenhuis 
(kamer NG 1103 Westzeedijk 361, 3015 GE Rotter-
dam) verblijven. In de voorbede bidden we om kracht en 
zegen. 
*Mw. S.S. Krijgsman-van der Meer (Neerpolderseweg 
42, 3381JS) is woensdag vanuit het Beatrixziekenhuis 
overgegaan naar het Gasthuis. We wensen haar Gods 
zegen en kracht toe. 
*We zijn dankbaar dat onderzoek laat zien dat de che-
mokuur die dhr. Co Broere (Muisbroekseweg 3, 3381 
KM) heeft ondergaan effectief blijkt te zijn. Het traject 
met chemokuren wordt daarom voortgezet. We bidden 
voor hem en om Gods zegen over de behandeling.  
*Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) is 
van dinsdag 15 oktober tot vrijdag 18 oktober opgeno-
men geweest in het Beatrixziekenhuis. Hij heeft daar 
zijn zesde chemokuur gekregen. We wensen hem Gods 
kracht en bescherming toe. 
 
 
 

Lied morgendienst – Jezus, open mijn… 
1. Jezus, open mijn oren 
Leer mij Uw stem te verstaan 
leer mij Uw woorden te horen 
Te weten waar ik moet gaan 
Om Uw licht te verspreiden 
Uw naam te belijden, Leer mij Uw stem te verstaan 
 

2. Jezus, open mijn ogen 
Leer mij de mensen te zien 
Zoals U ze ziet uit de hoge 
U bent de Heer die ik dien 
Om Uw liefde te geven 
Aan wie met mij leven, Leer mij de mensen te zien 
 

3. Jezus, ik open mijn handen 
Leer mij een zegen te zijn 
Maak mij een hulp voor de anderen 
Die leven met honger en pijn 
Om aan wie U niet kennen 
Genezing te brengen, Leer mij een zegen te zijn 
Op Toonhoogte 434, Tekst & muziek: Elly & Rikkert 
Zuiderveld© Unisong Music Publishers 

Bij de preek – morgendienst 
In het oude Egypte was Apis een bekende god die werd 
afgebeeld als 
stier. Hij werd 
gezien als de 
god van kracht 
en vruchtbaar-
heid. Hiernaast 
een stenen beeld 
van Apis uit ± 550 v. 
Christus. 

Geen zondagsschool vandaag 
Vanwege de herfstvakantie is er vandaag 
géén zondagschool. Volgende week zijn 
jullie weer van harte welkom! 
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Verhuisd 
Ad, Elli en Daan van der Sande zijn van de Arent van Gent-
straat verhuisd naar de Peursumseweg 58 (3381 KX). 

  Immanuëldienst  
Volgende week zondagmorgen is de Immanueldienst. 
De leden van club Immanuel zijn druk bezig met de voor-
bereidingen. Het jaarthema is ‘Dieren’, hier zal de dienst 
bij aansluiten: Veilig in de ark. Bij aanwezigheid in de 
kerkdienst met een rolstoel, dan graag dit van tevoren 
doorgeven via j.koekkoek10@kpnplanet.nl aan Caroli-
ne Koekkoek. Mocht u het mooi vinden om jaarlijks be-
trokken te zijn bij de voorbereidingen van deze dienst, 
neem dan gerust contact op met Cordian Verspuij. Dan 
wordt u toegevoegd aan de commissie.  

4M Event 2020 
JAAAA!!! Zaterdag 25 januari 2020 is het weer zover: de 
stoerste, mooiste, intiemste mannendag van het jaar! Ook 
in 2020 zal het 4M EVENT plaatsvinden op het tot de 
verbeelding sprekende terrein van Vliegbasis Twente. 
Mannen en jonge mannen uit het hele land zullen samen 
komen voor een dag boordevol plezier, inspirerend onder-
wijs, gave worship, mooie bands, lekker eten en avontuur. 
Vanuit onze gemeente gaan we ieder jaar weer met veel 
mannen naar het 4M Event. Wil je mee? Geef het door aan 
Ronald Overduin. Afhankelijk van de hoeveelheid mannen 
gaan we met meerdere auto’s naar Twente.  
Hou er rekening mee dat je van het einde van de ochtend 
tot ’s avonds laat van huis bent. Het is zeker de moeite 
waard. Check de website van de kerk voor de promo video 
of de Aftermovie van het Event van januari 2019. De tic-

kets voor het Event 
bestel je zelf via 
https://event.4m.nl/ 
 
 

Agenda 
I.v.m. de herfstvakantie deze week geen catechisatie  
22-10 Gebedskring, 20.15 uur Kerk  
25-10 Vakantie Bijbeldag, 13.00-18.30 uur Rank 
     ,,    Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur  
     ,,    Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur 

Vrouwenevent 
Op vrijdag 8 november hopen we weer een Vrouwen-
event te houden in de Rank. De deuren openen om 17.30 
uur, om 18.00 uur gaan  we genieten van een lekkere 
maaltijd, die wordt voorbereid door de kookgroep. Daar-
na gaan we met elkaar aan de slag met het thema: Kom, 
Doe Mee! We zingen, bidden, voeren gesprekken, luiste-
ren en zoeken verbinding met elkaar als gemeente van 
Christus. Dan gaan we naar de workshops, dit keer kun-
nen we kiezen uit zes verschillende: Gedicht maken, Bij-
bel-journaling, Muziek maken, Bloemschikken, De Ge-
heime Kerk ervaring, Kop- en schotel workshop. Veel 
gemeenteleden werken mee om deze avond tot een 
succes te maken...ben jij erbij? Opgeven kan via de flyer 
(achter op de leestafel) of via vrouwenevent2019@out 
look.com. Hartelijke groet, Petra Quarré, Diana Erkelens 
en Rudy Hakkesteegt. 

Inzameling voor oogstmaaltijd 
Danken is delen. Op zondag 3 november wordt weer een 
Oogstfeest gevierd in de gevangenis in Dordrecht om zo 
met gedetineerden stil te staan bij dankdag en wat we 
van God de Vader mogen ontvangen. 
Zaterdag 2 november gaat een aantal 
vrijwilligers uit onze gemeente de 
oogstmaaltijd voorbereiden. Op zon-
dag 3 november wordt deze maaltijd 
op alle afdelingen uitgeserveerd, want 
danken is delen met alle gedetineerden.  Als gemeente 
willen we de vrijwilligers van Exodus en het Justitie-
pastoraat weer ondersteunen met het inzamelen van 
groenten en fruit op zondag 29 oktober. Dat kan voor of 
na de diensten afgegeven worden in de hal van de Rank 
of in de kerk bij de ingang onder de toren. Tot en met 
vrijdag 1 november  kunt u eventueel uw groenten en/of 
fruit ook brengen bij Jannie en Arie de Jong (van Drenck-
waertstraat 17). Het gaat om aardappelen, pompoenen, 
spitskolen, rode en witte kolen, sinaasappels, appels, 
paprika’s, winterwortels, bruine bonen, witte bonen, 
spliterwten, snoeptomaten, uien, rode bieten e.d. Bij 
voorbaat dank namens de diaconie en stichting Exodus. 
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