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Voorganger ds. P. de Graaf,  Kruiningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ouderling van dienst  mw. A. Koert 
Organist dhr. A. van Muijen 
Koster dhr. C. Bonis 
 
COLLECTES 20 september                                                                                                                                                         

1e collecte Diaconie (eigen werk), 2e collecte Kerkrentmeesters.  Uitgangscollecte Onderhoud kerk 

                                                                    

VOLGENDE WEEK ZONDAG 27 september                                                                                                                  
Mag Jezus bij jou in huis? Waar mag Hij wel komen en waar niet? Wat hou je liever voor jezelf? Daarover 
gaat het volgende week zondag. We kijken na ar een animatiefilmpje, wat hierover gaat, en lezen uit de bijbel 
over een kleine man die Jezus wel wilde zien, maar niet te dichtbij. Een paar mensen (jong en iets ouder) 
vertellen in de dienst over een lied, en waarom ze dat een aansprekend lied vinden. Daarna kijken en 
luisteren we naar dat lied. Wees er volgende week dus ook weer bij! Weet je welkom!  

 

NOG NIET ZINGEN TIJDENS DE DIENST, WEL KOFFIE NA DE DIENST                                                                   
Tijdens het overleg van de kerkenraad, afgelopen week, is er besloten om nog niet te beginnen met 
samenzang tijdens de kerkdienst. De meningen erover waren verdeeld, maar de gezondheid van ons allen en 
de zorg voor de kwetsbaren onder ons gaat voorop. Sinds juni is er deze week een record aantal 
besmettingen in ons land vastgesteld, zo meldde het journaal in de afgelopen dagen. Daarom, hoe vervelend 
ook voor wie graag weer zingen wil (wie wil dat niet?), we moeten onze verantwoordelijkheid hierin voor 
elkaar nemen. Op het eerstvolgend overleg van de kerkenraad wordt het opnieuw besproken.                                                                                  
Wel willen we het initiatief van vorige week zondag, om met elkaar koffie te drinken na de dienst, voortzetten. 
Niet in Het Anker, maar gebruikmakend van de uitschenkpunten in de kerk. Bij mooi weer kunnen we naar 
buiten. En anders binnen de kerk, afstand houdend van elkaar. Dat laatste is erg belangrijk om serieus te 
nemen. Vorige week stonden we te dicht op elkaar. Wijs elkaar erop. Houd afstand. Zo kunnen we dit mooie 
initiatief hopelijk ook de komende weken voort blijven zetten. 

 

OMZIEN NAAR ELKAAR                                                                                                                                                        
Nader onderzoek is nodig voor Tineke Ardon-Jansen. Naast de chronische leukemie, die de laatste tijd goed 
onder controle lijkt, kampt ze met uitvalsverschijnselen van beenspieren en zenuwen. In de loop van de 
komende maand wordt er meer duidelijkheid verwacht. We wensen Tineke, samen met haar Dik, sterkte en 
vertrouwen op Gods omringende nabijheid.                                                                                                
Bert van der Put, onderging in de afgelopen week een knieoperatie. Eerste berichten zijn dat de operatie 
goed geslaagd is. Met hem en Ineke zijn we daar dankbaar voor en wensen hem in de komende periode van 
herstel Gods nabijheid, vertrouwen en goede moed.                                                                            Voor allen 
die hier niet met name genoemd (willen) worden: troost, bescherming en kracht van de goede God van harte 
toegewenst en toe gebeden. 
  
 

 



 

 

 

 

 

IN DE KOMENDE WEEK                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dinsdag       19.30 uur  Bijeenkomst kerkenraad met classispredikant                                                             
Woensdag   18.45 uur  Jij-Kids                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Woensdag   19.00 uur  Catechese groep 12 – 15 jaar.                                                                                              
Donderdag   20.00 uur  Oriëntatiegroep                                                                                                                           
Vrijdag          20.00 uur  JoY clubavond                                                                                                                    

   

 


