Zondag 17 februari 2019
09.30 uur:

ds. M.W. Westerink, bediening Heilige Doop

18.30 uur:

ds. H.E. Veldhuijzen (Schelluinen)

Zingen voor de dienst: v.m. Gezang 599: 1, 2 en 6; n.m. Gezang 269: 4, 5 en 6.
Kerkauto Vijverhof: Leen Stam en Berd van Wijk.
Oppasdienst: Ciska de Jong, Frederike Kok en Jannie Westerink.
Collecten: A.s. zondag wordt de eerste collecte gedeeld tussen diaconie en
kerkrentmeesterschap, de tweede collecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap.
Van harte deze collecten aanbevolen.
Bij de diensten: Komende zondagmorgen zullen drie kinderen worden gedoopt: Tijn
Hakkesteegt, Marie Elise Jongkind en Anna Kok. De Schriftlezing is Johannes 10: 121, waar de Heere Jezus Zichzelf de goede Herder noemt. We zien uit naar een
blijde dienst, waarin we het evangelie mogen zien en horen.
Meeleven: Ria de Graaf (Dillenburgstraat 8, 2967 EA) moet deze week een
darmoperatie ondergaan. We wensen haar moed en de genezende nabijheid van de
Heere toe.
Mary Zwijnenburg (Lekdijk 51, 2967 GC) heeft een ongunstige uitslag ontvangen. Er
zijn bij haar uitzaaiingen in de rug aangetroffen. Binnenkort zullen nog meer
onderzoeken volgen. We wensen Mary en Albert toe dat ze de dragende armen van
de goede Herder mogen ervaren in deze moeilijke tijd. Psalm 84: 13 zegt: HEERE
van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.
Herinnering: U wordt herinnerd aan twee activiteiten die binnenkort plaatsvinden: op
zaterdag 16 februari ben u van 10.00-15.00 uur welkom bij de rommelschuur aan de
Lekdijk. Op maandag 18 februari wordt in het Hervormd Centrum in Nieuwpoort de
jaarlijkse Bijbelquiz gehouden. De aanvang is 19.30 uur.
Catechisatie: Op maandag 18 februari is er geen catechisatie. Jullie worden om
19.30 uur verwacht bij de Bijbelquiz in Nieuwpoort. Tot dan!
Ontvangen: Ds. Westerink ontving tweemaal € 10,- voor de kerk. Maarten
Hakkesteegt ontving € 10,- voor de kerk. De dames van de HVD ontvingen eveneens
€ 10,-. Waarvoor hartelijk dank.
Kerkradio: Op vrijdag 15 februari is er een uitzending van Kerkklanken. Op vrijdag
22 februari kunt u luisteren naar MuziekPoort. Goede luisteruren gewenst.
Citaat: Wil je voor een tijdje gelukkig zijn? Neem wraak. Wil je voor eeuwig gelukkig
zijn? Vergeef. (Tertullianus)
Ten slotte: Een hartelijke groet van Jannie en mij, ds. M.W. Westerink

