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Heilig Avondmaal
Vanmorgen staat de dienst in het teken Bediening en Viering van Het Heilig Avondmaal en
vanavond is er de Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal waarvoor u hartelijk wordt
uitgenodigd!
Collecte Heilig Avondmaal : Stichting De Hoop
De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en
verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder/partnerwerk, maatschappelijke opvang en pastorale counseling.
Mensen die zijn vastgelopen in het leven, kunnen terecht bij De Hoop ggz in Dordrecht.
Zowel mensen met een verslaving als met psychische problemen zijn welkom. Bij De Hoop wordt niet
alleen gewerkt aan het oplossen van deze problemen, maar krijgen mensen ook de kans om
opnieuw te leren leven, te leren werken en - indien van toepassing - te leren opvoeden.
De Diaconie beveelt deze collecte van harte aan.
Ziekenhuispatiënten:
Zover ons bekend verblijft in het Ikazia Ziekenhuis: Dhr. A. Kruidenier, Ring 197.
Mw. C. van der Stoep – van Gelder, GA Soetemanweg 59 b is afgelopen maandag vanuit het Ikazia
ziekenhuis tijdelijk overgeplaatst naar Sonneburgh, Locatie Groene Kruisweg,
Haar adres is:
Mw. C. van der Stoep – van Gelder.
Sonneburgh, locatie Groene Kruisweg
Groene Kruisweg 339.2
3084 LM Rotterdam.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. N. van Heijst – Gruteke, Park Vossendijk 481 in Hoogvliet, en naar
Mw. I.K. van Wingerden – Hoordijk, Het Havenlicht kamer 308.
Morgendienst 09.30

Avondbijeenkomst 18.30

Voorganger: ds. A.L.A. den Besten,
Rotterdam-Zuid
Organist: de heer W.A. Ketting

Voorganger: Ds. D. van Duijvenbode,
Monster
Organist: de heer A. Stortenbeker

Psalm 103: 1 en 3
Gezang 488a: 1, 4 en 5
Gezang 320: 3 en 4
Gezang 451: 2
Gezang 358: 3 en 4
Psalm 111: 1, 3 en 6
Psalm 68: 7

ELB 186a :
Psalm 42: 1 en 3
Psalm 79: 5
Gezang 449: 3 en 4
Psalm 98: 1 en 2
Gezang 303: 1, 3 en 5
Gezang 441: 1, 7 en 12
ELB 357: 1 en 5

Schriftlezing:
Efeze 3 : 14 – 21

Schriftlezing:
1 Koningen 19 : 1 – 9

Z.O.Z

Zie om Zijde

Z.O.Z

Extra collecte voor het tekort op de begroting van de kerkrentmeesters.
Volgende week zondag 15 september a.s. wordt, na afloop van beide diensten,
de 1e extra collecte voor het tekort op de begroting van de kerkrentmeesters gehouden.
Het college van kerkrentmeesters is blij dat, door u als gemeente, telkens weer
wordt voldaan aan de oproep tot offervaardigheid. Het is dan ook met vertrouwen
dat uw college deze 1e extra collecte van harte bij u aanbeveelt.

Fietstocht Pauluskerk
(Kan ook goed gedaan worden met openbaar vervoer)
De ZWO-commissies van de Gereformeerde en Hervormde kerk ondersteunen de campagne ‘Bed, Bad en
Brood’ van Pauluskerk Vluchtelingenwerk.
Op zaterdag 21 september organiseren wij een fietstocht met een bezoek aan de nieuwe Pauluskerk die
begin juni van dit jaar is geopend.
We vertrekken vanaf de achterzijde van de Eben-Haëzer kerk (te bereiken via de Ozingastraat) in
groepjes. Vertrek tussen 13.00 en 13.30 uur. Advies: kom wat eerder.
U ontvangt daar de fietsroute. De afstand is ca. 15 km. De fietsen worden bewaakt.
Met openbaar vervoer vanaf metrostation Pernis richting Rotterdam. Bij Eendrachtsplein
uitstappen en aansluitend tramlijn 4 of 7 richting Centraal Station. Bij de eerste halte uitstappen. U staat
nagenoeg voor de Pauluskerk (Mauritsweg 20). De reistijd is ca. 40 minuten.
In de Pauluskerk krijgt u een rondleiding die start ca. 14.30 uur. Daarna is er een kort moment van
samenzijn in de prachtige kerkzaal waar een bekende voorganger, …..?? een korte meditatie verzorgt.
Er voor of er na is er koffie, thee of fris. Dit is met de bijdrage verrekend.
Bijdrage: Wij dachten aan een vrijwillige bijdrage van 3 euro (meer? mag ook).
Voor 3 euro ontvangt een vluchteling 1 dag Bed, Bad en Brood.
Aanmelden? Door inlevering van onderstaand strookje tot uiterlijk maandag 16 september.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik / wij gaan met .…. personen mee naar de Pauluskerk op zaterdag 21 september
□ deelname fietstocht
□ op eigen gelegenheid
Naam : …………………………………………………….
Adres : ……………………………………….……………
Dit strookje inleveren in de bus bij de hoofdingang van de kerk of bij
Anke Keemink, Burg. van Esstraat 164.

Hartvulling
Prediker 3: 11
God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd
gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.

