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Voorganger mw. P. Kranendonk, ‘s Gravendeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ouderling van dienst  mw. M. Bakker   
Organist dhr.  S. van Hemsbergen  
Koster dhr. J. van der Stelt 
                                                                                                                        

SAMENZANG TIJDENS DE KERKDIENST                                                                                                            
Volgens de landelijke richtlijnen zou er vanaf a.s. zondag weer gezongen mogen worden tijdens de 
kerkdienst. Omdat daar voorwaarden aan verbonden zijn en we daar zorgvuldig mee om willen gaan, 
hebben we er voor gekozen om een week later, vanaf zondag 19 juli, weer ruimte te geven aan 
samenzang. Zo hebben we de tijd om zorgvuldig aan alle voorwaarden te voldoen. Opnieuw is dit een 
bemoedigende stap voorwaarts, waar we dankbaar voor mogen zijn.  

KOMENDE ZONDAG                                                                                                                                              
Aanstaande zondag 12 juli beginnen de gezamenlijke zomerdiensten, samen met de gemeente van de 
Gereformeerde Kerk. Een hartelijk welkom ook aan hen. Ook zij zijn op de hoogte gebracht van het 
protocol, hoe we het bezoeken van de kerkdiensten de komende tijd vorm willen geven. Onze kerkelijk 
werker Pauline Kranendonk hoopt voor te gaan in de dienst. Welkom! 
                 
VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                                      
Zondag 19 juli is de tweede zomerzondag waarop we samen met de mensen van de Gereformeerde 
Kerk samenkomen. We mogen vanaf deze zondag weer samen zingen. In de Woordverkondiging gaat 
het over het volgende. In de volksmond zeggen we wel eens ´is het glas halfvol of halfleeg?´ Dat kan 
soms leiden tot oppervlakkig en zelfs onterecht optimisme, maar we zullen zien dat de bijbel een 
krachtige geloofsbasis aanreikt voor vragen als ´hoe ga ik om met bedreigingen in mijn leven?´, ´wat als 
ik geconfronteerd word met tekort?´ Wees ook volgende week van harte welkom. 
                                                                                                                                                 
COLLECTES 12 juli                                                                                                                                                         
1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters,  uitgangscollecte Stichting wensdroom 
Moerdijk  

IN DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                              
Maandag     20.00 uur  Bijbelgroep                                                                                                            
Dinsdag      20.00 uur  Oriëntatiegroep Christelijk Geloof                                                                   
Donderdag   9.00 uur   Moderamen 

BIJBELGROEP MAANDAG 13 JULI                                                                                                                 
Komende maandagavond komt de Bijbelgroep nog één keer voor de zomervakantie bij elkaar. Het gaat 
maandagavond over Psalm 1. Voor wie komen wil: lees, zo mogelijk, Psalm 1 alvast eens door. Maandag 
spreken we er dan met elkaar verder over.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                              
Zondag 5 juli is op 83 jarige leeftijd overleden ons gemeentelid mw. C. Vos-van Broekhoven. De laatste 
jaren heeft ze gewoond op een veilige afdeling in de Zeven Schakels. Afgelopen donderdag 9 juli heeft in 
besloten kring haar uitvaartplechtigheid en haar crematie plaatsgevonden. Wij wensen haar kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe bij dit verlies.                                                                                                                                                             
Leen van Brugge, heeft te horen gekregen dat de geconstateerde slokdarmkanker niet behandelbaar is. 
Er zijn ook uitzaaiingen gevonden. Behandeling zou een wat vertragend effect op de groei ervan kunnen 
hebben, maar ook vanwege onzekerheid over mogelijke bijwerkingen is daar niet voor gekozen. Een 
moeilijk bericht, waar Leen, samen met zijn Wil, een weg, ook in geloof, in moet gaan. ´Ik geef het over´, 
zei Leen, waarmee hij een moedige geloofsstap heeft gezet. We wensen en bidden hem, samen met Wil, 
Gods behoedzame nabijheid toe.                                           

 Gerrit Ardon,  ziet komende vrijdag een operatie tegemoet. De bedoeling is dat dan een tumor bij de 
urineblaas wordt verwijderd. Daarna volgt er een periode van zes maanden waarin met chemotherapie 
de chronische leukemie wordt aangepakt. Ook Gerrit, samen met Ria, wensen en bidden we Gods 
zorgzame bescherming toe.                                                                                                          Van 
onze kerkelijk werker Pauline Kranendonk hoorden we dat bij haar vader de ziekte van Kahler 
(beenmergkanker) is geconstateerd. We wensen haar en haar vader moed en vertrouwen toe, zeker 
onder de hoede van de hemelse Vader. 

BIJBELGIDS  ‘Klein geluk'                                                                                                                                                               
Ieder jaar verspreidt Ark Mission in de zomerperiode de Vakantiebijbelgids, ter inspiratie voor in de 
vakantie. Omdat de zomervakantie er voor veel mensen dit jaar anders uit zal zien dan normaal, hebben 
we hier ook met onze Vakantiebijbelgids rekening mee gehouden. Het bijbelgidsje Klein geluk heeft 
dezelfde opzet en biedt de inspirerende teksten die u gewend bent, maar is speciaal toegespitst op de 
omstandigheden waar we nu in leven.                                                                                                                                                         
De bijbelgidsen kunt u meenemen en liggen op de tafel.                                                                                                                   
De diaconie 

OPROEP                                                                                                                                                                                
Om gezondheid redenen en leeftijd hebben de afgelopen periode diverse mensen bedankt voor het 
schoonmaken van het kerkgebouw.                                                                                                                                                
Dit met als gevolg dat er nu een te klein team over is gebleven die al deze werkzaamheden nu moeten 
uitvoeren.                                                                                                                                                                                              
Het zou fijn zijn dat er zo nu en dan een gemeente lid de dames van het schoonmaak team gaat 
ondersteunen om hun inzet te verlichten.                                                                                                                                   
Wanneer u denkt dit kan zo niet langer ik ga helpen, neem dan even contact op met Wino v Dongen. 06 
52384487. 
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