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Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst
Voorganger is ds. W. Geerlof en de organist is de heer Arie den Ouden.
Ziekenhuispatiënten
Voor zover ons bekend verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.
Mevrouw Bep Vink-Farenhorst, G.A. Soetemanweg 34h, is vanuit het Ikazia Ziekenhuis voor
revalidatie overgebracht naar Laurens Intermezzo Zuid, 4e etage kamer 427, Motorstraat 110,
3083 AP Rotterdam.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar:
mevrouw Irene de Man-van Hengel, Burg. Beyenstraat 65 en
mevrouw Corrie de Ruiter-de Jong, Smallandstraat 14.
Collecte Heilig Avondmaal
De collecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal is bestemd voor de Voedselbank Pernis.
De Voedselbank is niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Het is (helaas) een begrip.
Een flink aantal mensen wordt door de Voedselbank geholpen waardoor hun problemen een beetje
worden verlicht.
De diaconie beveelt deze collecte aan.
Startweekend 24 september
Op zondag 24 september houden wij startweekend met als thema: ‘Werken in de Wijngaard’.
Na de kerkdienst drinken we koffie met elkaar en daar voor is het thema: ‘Proeverij’.
We willen u vragen iets te bakken voor bij de koffie/thee, zodat er verschillende dingen zijn om te
proeven. Als u dat wilt kunt u dit s.v.p. doorgeven aan:
Nel Boekholt, tel. 4382016 of
Wil de Ronde, tel. 4165017.
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Schriftlezing:
- Psalm 42
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Psalm 42 (NBG)
Voor de koorleider. Een leerdicht van de Korachieten.
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,
zo smacht mijn ziel naar U, o God.
Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God;
wanneer zal ik komen
en voor Gods aangezicht verschijnen?
Mijn tranen zijn mij tot spijze
dag en nacht,
daar men de ganse dag tot mij zegt:
Waar is uw God?
Hieraan wil ik denken
en mijn ziel in mij uitstorten:
hoe ik optrok in de dichte drom,
voor hen uit schreed naar Gods huis,
bij jubelklank en lofgezang;
een feestvierende menigte.
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!
Mijn ziel buigt zich neder in mij,
daarom gedenk ik Uwer
uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen,
uit het klein gebergte.
Watervloed roept tot watervloed
bij het gebruis uwer stromen;
al uw baren en golven
slaan over mij heen.
Des daags zal de HERE zijn goedertierenheid gebieden,
en des nachts zal zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God mijns levens.
Ik wil tot God, mijn rots, zeggen:
Waarom vergeet Gij mij?
Waarom ga ik in het zwart
vanwege des vijands onderdrukking?
Met een doodsteek in mijn beenderen
honen mij mijn tegenstanders,
doordat zij de ganse dag tot mij zeggen:
Waar is uw God?
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!

