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De kinderen in de nevendienst zullen het verhaal van de genezing van de blinde te Bethsaïda bespreken.
Ook kunnen de kinderen van 11 t/m 16 met Izak mee die een begin maakt met de Jeugdkerk. Wat hij gaan
doen met jullie, horen je ter plaatse..!
Voor de 16e sept. ( de Startzondag ) zullen er bij deze leeftijdsgroep uitnodigingen door de bus vallen.
In onze eredienst vanmorgen zullen we een gedeelte lezen uit de geschiedenis van David en Saul
( 1 Sam.19:9-18a ).
We lezen dit gedeelte tegen de achtergrond van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
Vandaag vangen ook de avonddiensten weer aan, die door een aantal kerkenraadsleden en vrijwilligers
worden belegd.
Om 18.30 hoopt Ds.D.van Duivenbode bij ons voor te gaan.
Ter overweging: "een land zonder zondag wordt op den duur een land zonder gemeente"
( J.Koopmans, een theoloog van formaat in spe die in mei '45 door een verdwaalde kogel gedood werd).
Ziekenhuispatiënten.

Dhr.L.Beijer: Revalidatiecentrum Rijndam Rotterdam
Dhr.J.'t Hart: Ikazia
Bloemen.

Mevr. J.van der Steen ( Burg. van Esstr.160 )
Mevr.L.Vermeer-Meijboom ( Labrijnstr.22 )

Hartvulling
Efeziërs 1:7
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed,
de vergeving van de overtredingen

Morgendienst 09.30
Gezang 109:
Psalm 43:
ELB 142
Psalm 17:
Psalm 73:
Gezang 244:
ELB 140

1 en 3
3 en 4
7
9 en 10
1 en 2

Schriftlezing: Efeze 1: 3 – 14.

Vandaag kunt u voor het laatst invullen of u in verband met het startweekend zaterdag 15 sept. meegaat
naar het Bijbels Museum in Leerdam.
In de "Kerkklanken" hebt u/jij hierover kunnen lezen!
----------------------------------------------------------------------

Ja, ik ga 15 september mee naar het Bijbels museum in Leerdam!
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

(invullen/aanvullen/aankruisen wat van toepassing is:)
Ik heb eigen vervoer en er kunnen nog ………..(aantal) extra personen met mij meerijden

Ik wil graag mee maar heb nog geen vervoer
Uiterlijk zondag 2 september (vandaag) inleveren achter in de kerk of bij D.S. Lavooij

