Zondag 18 november 2018
09.30 uur:

ds. M.W. Westerink (viering H. Avondmaal)

18.30 uur:

ds. M.W. Westerink (dankzegging H. Avondmaal)

Kerkauto Vijverhof: Cornelis de Jong en Albert den Besten.
Zingen voor de dienst: v.m. Gezang 231: 1, 2 en 3; n.m. Gezang 234: 1 en 2.
Oppasdienst: Barbara Rietveld, Jantine de Jong en Femke de Bruin.
Collecten: A.s. zondag is er ’s morgens tijdens de viering en bij de uitgang één
collecte die bestemd is voor het werk van Daan en Judith van der Kraan. ’s Avonds is
de eerste collecte bestemd voor het werk van Daan en Judith, de tweede is voor de
kerk. Van harte deze collecten aanbevolen.
Bij de diensten: Komende zondagmorgen wordt het Heilig Avondmaal gevierd. We
worden uitgenodigd om onze lege hand op te houden. In de morgendienst lezen we
Jesaja 55. De verzen 1-2 zijn de tekst voor de preek. In dit gedeelte worden we
uitgenodigd om te kopen zonder prijs. In de avonddienst is Jesaja 57 de
Schriftlezing. Vers 15 is de tekst voor de preek. In dit vers vertelt de Heere waar Hij
woont. Laten we met verwachting toeleven naar diensten van komende zondag.
Geboorte: ‘De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu aan tot in
eeuwigheid.’ Deze troostrijke woorden uit Psalm 121 staan op het geboortekaartje
van Tijn Hakkesteegt.
Op vrijdag 9 november werden Arno en Annemarie Hakkesteegt verblijd met de
geboorte Tijn. Hij is het broertje van Stan. We feliciteren Arno, Annemarie en Stan
van harte met de geboorte van Tijn. We wensen de ouders alles toe wat nodig is bij
de (geloofs)opvoeding. Hun adres is: Stellingmolen 7a, 2964 HN Groot-Ammers.
Meeleven: We wensen alle gemeenteleden die een moeilijke weg gaan de troost van
de Heere toe. Bij Hem mogen we met alles van ons leven de toevlucht nemen.
Gezang 505 zingt: ‘Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar. Laat Eén u
sterkte geven, ga tot uw Middelaar!’
Ontvangen: Maarten Hakkesteegt ontving € 20,- voor de kerk. Waarvoor hartelijk
dank.
Rommelmarkt: Nog even een herinnering. Zaterdag 17 november is de
rommelmarktschuur open van 10.00-15.00 uur. Welkom. Jaap en Gerda
Kerkenraad: Voor ouderling-kerkrentmeester Jaap van Nielen zijn geen
tegenkandidaten ingediend, zodat hij bij deze weer herkozen is verklaard. Voor de
komende vacature wijkouderling heeft de kerkenraad afgelopen dinsdag het
volgende dubbeltal gesteld (in alfabetische volgorde): de broeders Geo Ritmeester,
Van Goyehof 3 en Arjan Verhoef, Lekdijk 95a. De stemmingsvergadering wordt
gehouden op D.V. donderdag 22 november om 19.30 uur in ‘t Anker. We nodigen de
belijdende leden van harte uit hun stem uit te brengen. Ook stemmen per volmacht is

weer mogelijk, het formulier hiervoor staat op de website. We vragen uw gebed voor
de voortgang van het werk in de kerkenraad.
Bijbelkring: De Bijbelkring komt weer samen op D.V. dinsdag 20 november om
20.00 uur in ‘t Anker. We gaan nadenken over hoofdstuk 2 uit het boekje: Evangelie
naar Johannes. Van harte welkom.
Kerkradio: Op 16 november kunt u luisteren naar Kerkklanken. Op 23 november is
er een uitzending van MuziekWoord, die om 19.00 uur begint. Een goed luisteruur
toegewenst.
Citaat: ‘Golgotha is geen heuvel voor voorbijgangers, die als ze daar geweest zijn,
weer overgaan tot de orde van de dag. Maar Golgotha blijft het grote oriëntatiepunt
tot het einde van de levensreis. Daarom vieren we ook steeds weer Avondmaal om
verzekerd te worden, in de strijd tegen de zonde, van de kracht van Christus’
verlossingswerk.’ (J.H. Velema)
Ten slotte: Afgelopen zondag heeft de hervormde gemeente van Molenaarsgraaf
weer een eigen predikant gekregen, in de persoon van ds. R. van der Knijff. Hierdoor
is er een einde gekomen aan mijn consulentschap in deze gemeente. Het stemt tot
dankbaarheid dat deze periode kon worden bekroond met de komst van een nieuwe
herder en leraar. God gaat door met Zijn werk.
Namens Jannie en mij een hartelijke groet uit de pastorie, M.W. Westerink

