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  Bij de diensten - Israëlzondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Menkveld 
voor en zal de Heilige Doop bediend 
worden aan Nhoré van Beuzekom, dochter 
van Matthijs en Chantal van Beuzekom 
(Arent van Gentstraat 3, 3381 AA) en aan 
Gijsje de Ruiter, dochter van Marcel en 
Marieke de Ruiter (Bovenkerkseweg 37, 3381 KA) gaat. 
Laten we de dopelingen en de doopouders meenemen in 
de voorbede. De Schriftlezing in deze dienst is Exodus 
14. We denken na over het thema ‘door het water’. Over 
wat voor verschil de doop maakt in ons leven.  
De muzikale begeleiding is in handen van Arie Jaap de Kok 
(orgel) en One Man Audience (piano/zang). 
In de avonddienst gaat ds. P.G.I. v/d Berg uit Asperen 
voor. We lezen Jeremia 23:5-8; 31:1-12; 27-28; Amos 
9:11-15; Handelingen 15:10-20. Muzikale medewerking 
wordt deze dienst verleend door Anneke Van Genderen 
(orgel/piano).  

  Collecten 
1. Diaconie – Huize Jemima in Israël 
2. Kerk 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor het 
werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

  Agenda 
03-10   Start brugklascatechese, 18.30 uur Rank 
    ,,       Start mentorcatechese, 19.30 uur Rank 
04-10   Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
    ,,       Start mentorcatechese, 19.30 uur Rank 
    ,,       Bijeenkomst belijdeniscatechisanten,  
             20.30 uur Rank 
06-10   Vrouwenbijbelstudie, 09.00 uur Rank 
07-10 Ophalen oud papier 
    ,,       Verkoop Collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank 

Catechisatie 
De komende week starten de catechisaties. Voor de 
brugklassers is dit op maandagavond van 18.30-19.15 
uur. Voor de overige jongeren is het op maandag of 
dinsdagavond van 19.30-20.30 uur. Van harte welkom 
om samen met leeftijdsgenoten bezig te zijn met Bijbel 
en geloof. 

Zondagsschool 
   Hoi jongens en meiden, vandaag begint de 

zondagsschool. Van harte welkom! Kom lekker wat eten 
en drinken, dan gaan we daarna starten met zingen en 
gebed. We zien uit naar een fijn seizoen met elkaar! 
Groetjes van de leiding 

  Awake-event 
Vanavond is er weer een Awake-event. Gastspreekster 
Carmen Melissant zal het gaan hebben over het thema: 
“Be the change”. Tijdens de avond neemt zij ons mee in 
het thema, is er ruimte voor interactie, gebed en 
aanbidding. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten. 
Het event vindt  plaats in de Maranathakerk 
en start om 19.00 uur, inloop vanaf 18.45 
uur. Awake is vóór jongeren (doelgroep: 14 
t/m 30 jaar). Zien wij jou daar? Tot dan!  

  Huwelijk 
Rozemarij Dijksman (Slingelandseweg 19, 3381KZ) en 
David Neubacher (Rötenberg, Duitsland) zullen 
zaterdag 8 okt. in het huwelijk treden. De trouwdienst 
vindt plaats in de Evangelische Kirche in Rötenberg om 
14.30 uur. Van harte wensen we Rozemarij en David een 
schitterende dag toe en Gods zegen over hun huwelijk. 
Het toekomstige adres van het bruidspaar is Sint-
Jansbergsesteenweg 97, 3001 Leuven. 

  Israëlzondag 
Deze maand viert Israël “Simchat 
Thora”: “Vreugde van de wet”. Dat gaat 
gepaard met een uitbundig feest, 
waarin de liefde voor de Thora als Woord van God 
zichtbaar wordt. Jezus heeft de wet vervuld en daarmee 
komt de wet in een ander licht te staan. Maar Hij wil 
deze niet aan de kant zetten. Hij wil juist dat de wet 
ons kracht geeft om het ook in praktijk te brengen. Kijk 
naar Israël, hoe zij de vreugde van de wet beleven. Hoe 
lief hebben wij de Bijbel, het Woord van God? Zijn we 
echt blij met Zijn geboden? Christenen voor Israël geeft 
speciaal voor deze zondag een blad uit. Voor de jongeren 
het Isreality-magazine, voor de kinderen het Tov-
magazine en verder nog een boekenlegger met zeven 
gebeden voor Israël. Dit alles ligt klaar bij de in/uitgang 
van kerk en Rank.  
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Afscheid ds. van Rooijen 
Nu we weer voorzien zijn van een 
tweede predikant, is per 1 oktober 
de tijdelijke overeenkomst voor de 
pastorale inzet van ds. van Rooijen 
gestopt. We zijn hem zeer 
dankbaar voor het vele bezoekwerk 
dat hij wekelijks trouw heeft 

verricht binnen de gemeente, met name in wijk Oost. Dit 
werd als zeer waardevol ervaren. We zijn blij dat hij zijn 
diensten nog beschikbaar stelt op momenten dat dit nog 
nodig mocht zijn. We kijken terug op een zeer 
vreugdevolle samenwerking en wensen hem Gods zegen 
over het werk waarvoor hij nog geroepen wordt. 

Terugblik Gemeentedag 
Als Gemeentedag Commissie kijken we terug op een 
geslaagde Gemeentedag vorige week zaterdag. Dat was 
echter niet mogelijk geweest zonder de hulp van vele 
vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen bij de 
op- en afbouw, de activiteitenmarkt, de foodmarket, etc. 
Heel veel dank daarvoor! Voor degenen die willen 
nagenieten van de Gemeentedag is er een film op de 
website beschikbaar getiteld ‘Opening winterwerk’. De 
moeite waard om even terug te kijken. Inmiddels zijn ook 
alle ingezamelde producten naar de voedselbank 

gebracht. Een hele mooie opbrengst 
van bijna 10 volle bananendozen. 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, 
namens de voedselbank bedankt! 

Belijdeniscatechese 
Vooralsnog is het aantal aanmeldingen voor de 
belijdenisgroep klein. Denk jij er over na en wil je graag 
van te voren een gesprek. Dat kan. Geef dit dan aan bij 
één van de predikanten. Op dinsdagavond 4 oktober 
zullen we als groep bij elkaar komen om 20.30 uur in de 
Rank. Graag van te voren doorgeven aan ds. J. Holtslag. 

Club Immanuël 
Deze week is club Immanuël weer gestart. Club 
Immanuël is een club voor mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking. Wij hebben het heel 
gezellig met elkaar, maar voor nog meer gezelligheid en 
ondersteuning zijn wij op zoek naar leidinggevenden. Voel 
je welkom en kom eens langs en doe met ons mee. Info 
Petra Timmermans 06-40412707 

  

  Visiereis Febe Troost Operatie Mobilisatie 
Beste gemeenteleden,  
Van 8 t/m 15 oktober hoop ik mee 
te gaan met de visiereis van OM 
(Operatie Mobilisatie) naar 
Albanië om mee te helpen op 
evangelisatie boot de Logos Hope. Misschien bekend: 
Gerwin en Priscilla vd Grijn werken ook op deze boot. Ik 
zal daar meehelpen om kennis, hulp en Hoop te delen 
met de mensen van Albanië. Zouden jullie willen 
meebidden voor Gods leiding, mooie ontmoetingen en 
een veilige reis?  

OM vraagt schoeisel/ brei- en haakmateriaal  
Vanaf de logosboot is gevraagd om wat spullen mee te 
nemen. Heeft u/heb jij toevallig nog badslippers en/of 
schoenen (zo goed als nieuw) die niet gebruikt worden? 
Alle volwassen maten (~36 tm 45) zijn welkom. Ook is 
er vraag naar bollen wol/katoen en (houten) brei- en 
haaknaalden. Ik zal de spullen mee naar de boot nemen.  
Mocht u/jij iets hebben mag dat gebracht worden naar 
Wilhelminalaan 36. Er zal een 
bak bij de voordeur staan.  
Dank jullie wel alvast!  
Hartelijke groet, Febe Troost  

  Save the date: IZB Focus Inspiratieochtend 
Zaterdag 8 oktober van 9.30 - 13.30 uur wordt in de 
Sionskerk te Houten de landelijke Focus Inspiratie- 
ochtend gehouden. De IZB nodigt eenieder uit onze 
gemeente uit om de landelijke Focusdag bij te wonen. 
Een ochtend waarin we met een geopende Bijbel elkaar 
ontmoeten en verhalen delen. 
Daarnaast is er voor en na de lunch 
een grote keuze aan inspirerende 
workshops. Benieuwd? Check dan 
snel het programma op 
https://www.izb.nl/focus  

  Gemeenteavond donderdag 20 oktober 
Noteer deze datum alvast in uw en jouw agenda. Op  
deze avond wordt de visie van het nieuwe beleidsplan 
gepresenteerd, en daarnaast de plaatselijke regeling 
toegelicht en de zes jaarlijkse stemming gehouden. 
Meer informatie en uitleg volgt in latere berichtgeving 
via Zaaier en Nieuwsbrief. 

 

https://www.izb.nl/focus

