
Zondag 21 mei 
09:30 uur: ds. E. van der Poel, dovendienst
18:30 uur: ds. S.J. Verheij, Barneveld

Zingen voor de dienst: VM: Ps. 119: 3 en NM: WK Ps. 33: 1 en 5
 
Collecten: De eerste rondgang heeft als bestemming het dovenpastoraat en de tweede 
rondgang is voor de kerkvoogdij.  

Kerkauto: Als u gebruik wilt maken van de kerkauto, kunt u contact opnemen met Eric 
Jongkind (06-42082092). Zondagavond: Eric Jongkind 

Kinderoppas: Lydia Schippers en Annemieke den Hartog (reserve: Noa Zwijnenburg) 

Bij de diensten: Komende zondagmorgen heb ik geruild met ds. Van der Poel en daarom 
zal hij in de dovendienst voorgaan. Wij wensen u, maar in het bijzonder onze dove gasten, 
een hele goede en gezegende dienst toe! Na afloop van de dienst worden u en jij van harte 
uitgenodigd om in ’t Anker koffie/thee te drinken samen met onze gasten! 

Meeleven: In de morgendienst van 1e Pinksterdag hopen Erik en Esther de Jong en Joël 
Noorland in het midden van onze gemeente belijdenis van het geloof te doen. Zij zien erg uit 
naar deze dienst en we dragen hen dan ook op in uw voorbede. We zagen zondagmorgen in 
de prediking over Mark. 10: 13-16 hoe belangrijk het is, om als gemeente elkaar bij de Heere 
Jezus te brengen. Dé manier bij uitstek om dat te kunnen doen, is het gebed! Ook denken 
we aan gemeenteleden die onderzoeken en behandelingen ondergaan. De HEERE zij u 
goed en nabij en het is ons gebed dat Hij u bij Hem beschutting en kracht vinden mag. Hij zal 
u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is 
een schild en een pantser. (Ps. 91: 4)

Grote schoonmaak kerk: In week 21 willen we na 5 jaar (i.v.m. Corona) de kerk weer een 
grote schoonmaakbeurt geven. Op donderdagavond 25 mei zijn we op zoek naar mannen 
voor het hoge werk en vrijdagmorgen 26 mei zoeken we mensen om de kerk schoon te 
maken. Aanmelden kan bij Anneke Versluis 0184-601746 of m.versluis@upcmail.nl.
Mogen we op uw hulp rekenen, want de kerk is van ons allemaal en vele handen maken licht 
werk. Tot ziens, de vrijwilligers van het schoonmaakteam

MuziekPoort: De uitzending van MuziekPoort mei is deze keer niet op een vrijdagavond, 
maar op donderdag 25 mei, tijdstip is zoals gewoonlijk 19:15 uur. We nodigen u van harte uit 
verzoekjes in te leveren! Deze zijn tot zat. 20 mei 16:00 uur welkom bij Janny Huisman, 
M.v.Coehoornsingel 43, tel. 602220 of Anje Brandwijk, Binnenhaven 40, 06-23101886, 
anje.van.dijk@hetnet.nl. De uitzending is te beluisteren via kerkomroep.nl of te bekijken via 
het YouTube kanaal HG Nieuwpoort. Alvast een gezegend luisteruur toegewenst.

Kopij De Zaaier: U kunt de kopij inleveren tot maandagmorgen 15 mei 12:00 uur via het 
emailadres: zaaier@hervormdegemeentelangerak.nl.

Voor alle genoemde data geldt het voorbehoud van Jakobus, zo de HEERE wil en wij leven.

Ten slotte: Het gedenken van de heilsfeiten is een zegen voor de Kerk. Dat geldt voor de 
bekende grote feestdagen als Kerst en Pasen, maar Hemelvaartsdag en Pinksteren 
verdienen het evengoed om diep en grondig doordacht te worden. Immers hebben beide te 
maken met de wederkomst van onze Heiland en dat grote Heilsfeit staat nog uit! Ontvang 
een hartelijke groet uit de pastorie aan de Slotlaan.

ds. J. Hogenhout


