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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare Zegen

Rondom de eredienst

Ochtenddienst (09.30 uur) 
Ds. A.A. Floor, Barendrecht

Schriftlezing: Handelingen 18: 1 t/m 17

Thema: 'Gods visie!'

Middagdienst (17.00 uur)
Ds. J.C. Schuurman, Capelle aan de IJssel

Schriftlezing: Psalm 104: 1 t/m 25 en 33 t/m 35;     
Openbaring 5: 9 t/m 14

Thema:'Zingen voor de Heere'

Collecten
1. Diaconie: ten behoeve van diverse doelen

2. Gemeenteopbouw en evangelisatie

3. Kosten kerk-TV

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente

Weekbrief via E-mail

Wilt u de weekbrief ontvangen via de e-mail? Dan kunt u 
uw e-mailadres doorgeven aan 
weekbriefgrotekerk@hotmail.com

Zieken

 

Al onze zieken, genoemd en ongenoemd, thuis of in een 
zorginstelling, alsmede hun families, bidden we van harte 
alle sterkte en Gods troostende nabijheid toe.

Contact

Vanwege de vakantie van Ds. van Bart kunnen 
gemeenteleden in dringende gevallen contact opnemen met 
Klaas-Willem van Dijke of met kerkelijk werker ds. 
Versluis.

Actie Broodnodig

Volgende week kunt u mayonaise/ketchup/curry 
meenemen. Alvast hartelijk bedankt. 

Collecte diaconie 9 augustus

De diaconiecollecte van 9 augustus is bestemd voor de 
stichting Woord en Daad.

We leven in een gebroken wereld. Dat zien we dagelijks in 
levens van mensen in diverse landen. In het leven van 
Oudaegro, die de oogst op zijn stuk land in Burkina Faso 
ieder jaar ziet afnemen. In het leven van Dina, die niet naar 
school mag in Haïti, maar gebruikt wordt als huisslaaf. In 
het leven van Alamu, die zijn gezin in Ethiopië niet meer 
kan onderhouden en daarom denkt aan de gevaarlijke 
oversteek naar Europa. In het leven van Kate uit de 
Filipijnen, die ’s avonds geen eten krijgt omdat haar vader 
te weinig heeft verdiend. Toch roept de Bijbel ons op om 
daar niet gelaten onder te zijn. Als bijbelgetrouwe 
organisatie verbindt Woord en Daad, samen met lokale 



partners uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. 
Daarvoor hebben ze onze steun nodig. Zo geven we vorm 
aan een menswaardig bestaan voor armen en rijken en
scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen. 
Helpt u mee?

Jeugddienst: Save the date!

Zondag 30 augustus in de middagdienst (17.00 uur) wordt 
er een jeugddienst georganiseerd. Het thema van deze 
dienst wordt op jou afgestemd! Daarnaast wordt het ook 
een dienst van en voor jongeren, daarom zullen wij 
sommige van jullie nog vragen een bijdrage te leveren. Het 
zou tof zijn als de kerk een beetje gevuld is, dus nemen 
jullie allemaal een vriend/vriendin, broer/zus, 
buurjongen/buurmeisje mee? Tot zondag de 30ste!

Pannenkoeken op bestelling

Zoals u en jij waarschijnlijk al hebt vernomen gaat de 
Tentweek dit jaar niet door. Normaliter werd de Tentweek 
afgesloten met het gezamenlijk eten van pannenkoeken. In 
het kader van jong voor ‘oud’ willen wij daar dit jaar een 
andere draai geven aan deze activiteit. Samen met de jeugd 
gaan wij pannenkoeken bakken voor de ouderen van de 

gemeente. Op vrijdag 28 augustus worden de 
pannenkoeken door de jongeren in de Wheme gebakken en 
’s middags bij de ouderen bezorgd. Dus bent u 70 jaar of 
ouder en wilt u graag een pannenkoek (voor iemand, of 
uzelf) laten bezorgen? Bestel dan de pannenkoeken via 
Jeroen van Loo. Geef hierbij aan hoeveel pannenkoeken u 
wenst en waar deze bezorgd mogen worden. Op deze 
manier geven we het Samen (jong en oud) Gemeente zijn 
verder vorm.

Anti-verveelpakket voor de jeugd

De afgelopen week hebben de kinderen van de gemeente 
een gaaf zomerpakketje gekregen, het zogenaamde: anti-
verveelpakket. En wat zit daar dan allemaal in? Nou, een 
frisbee, een strandbal, snoepjes, een spelletje, stiften en 
uiteraard ook een mooi Bijbels boekje. Oftewel; genoeg 
vertier om de zomer door te komen. Wij hopen dat het 
pakketje bij iedereen in de smaak is gevallen en wensen 
jullie allemaal een hele toffe zomer!

Colofon

Voorgangers zondag 9 augustus 2020

09.30 uur – Ds. H.A. Samsom, Harderwijk (weerklank) 

17.00 uur – Prop. N.H. de Graaf, Apeldoorn
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