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Beste broeders en zusters,
Bij deze wil ik u herinneren aan de oproep die we vorige week aan u hebben gedaan. Wij zijn weer een
Rock Alpha begonnen. Dit is een Youth Alpha gericht op jongeren van 11-14 jaar. Tijdens deze avonden
eten wij ook met de jongeren. Wij willen u/jou vragen om voor ons te koken (circa 20 personen). Uw hulp
is hard nodig en wij zouden het erg leuk vinden. Het jeugdwerk dragen we namelijk met zijn allen.
Twee gemeenteleden zijn u al voorgegaan, tevens koken er ook mensen van de baptistengemeente.
Achter in de kerk, bij de hoofdingang op het prikbord, kunt u meer informatie vinden en kunt u zich
inschrijven. Als er nog vragen zijn: schroom niet om contact met ons op te nemen.
Namens de Rock alpha werkgroep een groet in verbondenheid,
Robert van der Stoep 06-49861843 / robertstoep@msn.com
Morgendienst 09.30
Voorganger:ds. G.J. van Beek te
Ridderkerk.
Organist: dhr. A. den Ouden.
Psalm 122: 1 en 3
Psalm 51: 4 en 5
Psalm 119: 14 en 27
ELB 448 Kinderlied
Psalm 136: 1, 5 en 13
Gezang 443
ELB 351
Gezang 456:3
Schriftlezing: Exodus 4: 1 t/m 23

Ziekenhuispatiënten:
De heer D. Berghout, Burg. van Esstraat 227 is opgenomen in het Maasstadziekenhuis.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevrouw C. Pons – Verheij, van Zyll de Jongstraat 72 en naar
De heer A. Noordzij, Ring 70.

Opbrengst 1e extra collecte 2013:
Wellicht heeft u het al gelezen in de deze week verschenen editie van Kerkklanken.
Het college van kerkrentmeesters meldt u met grote dankbaarheid de opbrengst van de op zondag
15 september jl. gehouden 1e extra collecte ter dekking van het tekort 2013.
In totaal heeft deze collecte tot op heden € 2.632,94 opgebracht!
Een mooi bedrag waarvoor uw college u allen zeer erkentelijk is.

Z.O.Z

Zie om zijde

Z.O.Z.

Vacatures en verkiezing ambtsdragers.
De kerkenraad legt de volgende vacatures (ambt) voor aan de gemeente:
(Zie ook Kerkklanken van deze week!)
diaken J.H. Meijboom – van der Steen: kerkordelijk niet herkiesbaar,
diaken T. Roobol: kerkordelijk herkiesbaar,
diaken T. van der Kuil: kerkordelijk herkiesbaar,
ouderling P. Boekholt - Rep: kerkordelijk herkiesbaar,
ouderling - kerkrentmeester J. Sekeris: kerkordelijk herkiesbaar,
ouderling – kerkrentmeester A.C. Bijl: kerkordelijk herkiesbaar,
Dan zijn er ook nog de openstaande vacatures:
Consistorie:
Een vier tal ouderlingen.
Diaconie:
Twee diakenen, waarvan één als voorzitter.
Het College van Kerkrentmeesters kent op dit moment geen vacatures.
Lidmaten kunnen namen van kandidaten indienen, welke zijn ondertekend door tenminste tien lidmaten.
Op iedere kandidaatstelling dient aangeven te worden voor welk ambt een lidmaat kandidaat wordt
gesteld.
De namen van de kandidaten kunnen worden ingeleverd, tot maandag 21 oktober, bij scriba A.C. Bijl,
Ozingastraat 55.

Hartvulling
Jona 1: 1-17
1 Het woord des HEREN kwam tot Jona, de zoon van Amittai: 2 Maak u op, ga naar Nineve, de grote
stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. 3 Maar Jona maakte
zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des HEREN, en hij ging naar Jafo en vond een
schip, dat naar Tarsis zou gaan; hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis
te gaan, weg van het aangezicht des HEREN. 4 Maar de HERE wierp een hevige wind op de zee en er
ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. 5 De schepelingen
werden bevreesd en riepen ieder tot zijn god, en zij wierpen de lading die in het schip was, in zee om het
daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald, en hij had zich daar
neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. 6 En de gezagvoerder kwam bij hem en zeide tot hem: Hoe
kunt gij zó vast slapen! Sta op, roep tot uw god, misschien zal die god onzer gedenken, zodat wij niet
vergaan. 7 En zij zeiden tot elkander: Komt, laat ons het lot werpen, opdat wij te weten komen door wiens
schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. 8 Toen zeiden zij tot hem: Deel ons
toch mee, door wiens schuld dit onheil ons treft; wat is uw bedrijf en vanwaar komt gij, wat is uw land en
van welk volk zijt gij? 9 En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreeër en ik vrees de HERE, de God des
hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. 10 Toen vreesden die mannen met grote vrees en zij zeiden
tot hem: Wat hebt gij toch gedaan? want die mannen wisten, dat hij op de vlucht was, weg van het
aangezicht des HEREN, want dat had hij hun medegedeeld. 11 En zij vroegen hem: Wat zullen wij met u
doen, opdat de zee ophoude tegen ons te woeden, want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. 12 Hij
antwoordde hun: Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik
weet, dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken.
13 Maar de mannen roeiden om (het schip) weer aan land te brengen, doch zij waren daartoe niet in staat,
omdat de zee hoe langer hoe onstuimiger tegen hen werd. 14 Toen riepen zij tot de HERE en zeiden: Ach,
HERE, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man en leg geen onschuldig bloed op ons, want
Gij, HERE, hebt gedaan gelijk U behaagde. 15 Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de
zee hield op met woeden. 16 En de mannen vreesden de HERE met grote vrees, en zij slachtten de HERE
een offer en deden geloften.
17 En de HERE beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis
drie dagen en drie nachten.

