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Bij de diensten 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. Centraal 
zal staan Mattheüs 2:13-18 over de kindermoord in 
Bethlehem. De avonddienst wordt geleid door ds. B.E. 
Weerd uit Papendrecht 

Collecten 
1. Diaconie (Dorcas) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
de opvang van kinderen in de kansarme wijken van 
Bogotá, Colombia  
 

Meeleven 
We zijn dankbaar dat, nadat hij bijna een maand in het 
ziekenhuis heeft verbleven, dhr. Bas Harrewijn (Peur-
sumseweg 27, 3381 KT) afgelopen maandag mocht 
thuiskomen. De afgelopen twee weken waren span-
nend, maar inmiddels is het herstel ingezet en daarmee 
is de behandeling in principe afgerond. We wensen hem 
Gods zegen toe bij het verdere herstel. 

Agenda 
31-12 Kerkdienst oudejaarsavond, 19.00 uur 
01-01 Kerkdienst nieuwjaarsdag, 10.00 uur 
           Aansluitend koffiedrinken in de Rank 
03-01 Ophalen oud papier 
04-01 Extra opening boekwinkeltje, 10.30-15.30 uur 

 

Het redactieteam wenst u allen 
Gods zegen voor 2020! 

 

 

 

 

Kinderlied – Heel gewoon 
Heel gewoon, heel gewoon. 
Niemand had 't zo verwacht. 
Geen paleis of 'n dure woning, 
wie had dat ooit gedacht.  
Door te worden als 'n kind 
heel eenvoudig, 
door te worden als 'n kind 
heel klein, 
kon Hij onze Koning worden, 
kon Hij de Redder zijn.  
Tekst & Muziek: Harry Govers © 1985 Europool Music / 
 Unisong Music Publishers / Small Stone Media 

Into the Wild 
De opgaven voor ons avontuur in 
Noorwegen stromen binnen en we 
zitten bijna vol! Mocht je denken, ik 
wacht eerst die informatieavond op 
22 januari wel even af, dan hierbij een kleine tip: de kans 
dat we dan helemaal volzitten is erg groot. Dus ben je 
nog op zoek naar meer duidelijkheid, voordat je je defi-
nitief wil opgeven, neem dan even contact op met één 
van ons of via Intothewild.norway@gmail.com en 
wacht niet tot 22 januari! Met avontuurlijke groet, 
Ronald, Bart, Arjen, Jelle en Coen 

 

 

 

 

 


