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Opening Winterwerk.
Kerkdienst
Voorgangers zijn ds. Christi Bartelink en ds. W. Geerlof en de organist is de heer Wim Ketting.
Muzikale medewerking wordt verleend door kinderkoor Timotheüs o.l.v. Anneke Louwen en Jannette Molendijk.
Er is een gestencilde liturgie.
Ziekenhuispatiënten
De heer Johan Verberne, Verheulstraat 82, is geopereerd in het Maasstad Ziekenhuis en wordt vandaag
overgeplaatst naar Aafje Zorghotel.
Mevrouw J. Verweel-Kooij, Sonneburgh kamer 353-1, is opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis.
Mevrouw F. Boender-Driesprong, Sonneburgh kamer 373-2, is opgenomen in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
te Dirksland.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet van beide gemeentes en ter bemoediging naar:
Familie Steine-Knoop, Uiterdijk 96 en mevrouw Toos van Hoog-Drop, Pastoriedijk 194.
Collectes
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie en de 2e collecte is bestemd voor de Kerk.
Vanwege een communicatiestoornis is abusievelijk in zowel de Luidklok als in Kerkklanken vermeld dat vandaag
aan het einde van de dienst een extra collecte voor het tekort op de begroting van het college van
Kerkrentmeesters wordt gehouden. Deze collecte wordt echter gehouden op 8 oktober. Indien u er op had
gerekend dat vandaag de collecte zou worden gehouden kunt u uw toegedachte bijdrage altijd deponeren in de
offerblokken die u bij elke uitgang in de kerk aantreft.
Koffiedrinken
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Na de koffie is er nog een hapje en een drankje,
waarna de dag wordt afgesloten met het zingen van enkele liederen.
Benoeming
Door de Kerkenraad zijn op de vergadering van 19 september j.l. broeder L. Meijboom,
Ring 98 en broeder J.J. Hollaar, Pastoriedijk 230 benoemd in het ambt van ouderling, respectievelijk
kerkrentmeester. Beiden in uw voorbede aanbevolen.
Bijbelkring
Op donderdag 28 september 2017 begint de Bijbelkring in de consistorie om 20.00 uur.
Wij gaan het hebben over Abraham, de zwervende Arameeër.
Gezamenlijke kerkdienst 1 oktober
Volgende week zondag zal het Ouderenkoor muzikale medewerking verlenen aan de dienst.

