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Ziekenhuispatiënten:
Op dit moment verblijven er geen gemeente leden in het ziekenhuis
Ali pons is uit het ziekenhuis thuis gekomen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar:
Mevrouw C. Sekeris van der steen, Verheulstraat 5
En Meneer J. Sterrenburg Uiterdijk 183

Voor de morgendienst is er een liturgie.

Avondbijeenkomst 18.30
Voorganger: Drs. A.L. Kornaat, Klundert
Organist: de heer W.A. Ketting
Gezang 429: 1 en 3
Psalm 51: 3
Psalm 92: 2 en 3
Psalm 40: 2, 3 en 7
Gezang 427: 5, 6 en 7
Gezang 465: 2 en 5
Schriftlezing:
Jesaja 28 : 23 – 29

Hartvulling
2 Timoteus 2: 1-13
1 Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, 2 en wat gij van mij gehoord hebt onder
vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te
onderrichten.
3 Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. 4 Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat
gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud; hij heeft (slechts) hem te voldoen, door wie hij aangeworven is. 5 En is
iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft
gestreden. 6 De landman, die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. 7 Let wel op
wat ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven. 8 Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit
het geslacht van David, naar mijn evangelie, 9 waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger.
Maar het woord van God is niet geboeid. 10 Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat
ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid.
11 Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven;
12 indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;
indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;
13 indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw,
want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

