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Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. We zingen uit de bundel “Weerklank” en uit de oude berijming. De
bundels “Weerklank” liggen bij de ingang. Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.
Bij de diensten
Vanmorgen hoop ik beide diensten voor te gaan. Zowel in de morgen- als avonddienst gaan we verder met het lezen in
Genesis. ’s Morgens lezen we Genesis 37:12-36 over de verkoop van Jozef als slaaf naar Egypte en ’s avonds lezen we
Genesis 39:1-9. Jozef in het huis van Potifar. Hoofdstuk 38 slaan we over omdat dit over Juda gaat. Ik zie er naar uit om
u en jullie weer te ontmoeten in de diensten. Bidden we om Gods Geest bij spreken en luisteren?
Agenda
Maandag 10 september 10.30 uur: begrafenis Jan Warbout (85) in aula Rijkeboer en de Winter.
Maandag 10 septemner 20.00 uur: voorbereiding bevestigingsdienst en startzondag 23 september.
Dinsdag 11 september 20.00 uur: vergadering wijkkerkenraad in consistorie.
Woensdag 12 september 10.00 uur:woensdagmorgenbijbelkring in de Schans.
Overleden
Dinsdagmorgen ontving ik bericht van het onverwachte overlijden van dhr. Jan Warbout, Seringenstraat 53 alhier. De
begrafenis vindt plaats op maandagmorgen 10 september aanvang 10.30 uur in het rouwcentrum van Rijkeboer en de
Winter. Wij zullen hem zondagmorgen in de dienst gedenken. De Here vertrooste zijn vrouw en familie. Een in
memoriam volgt.
Zieken
Cor Grinwis is na een geslaagde dotterbehandeling, waarbij meerdere stents zijn geplaatst weer thuis gekomen uit het
Franciscus ziekenhuis. We zijn blij en dankbaar dat de ingreep gezegend is en dat hij weer aan de beterende hand is.
Henk Verveen heeft zware weken achter de rug na zijn zesde kuur en als zijn bloedwaarden goed genoeg zijn, krijgt hij
dinsdag de zevende kuur. Krien en Janny Vos hebben hun zoon Harry uit Thailand weer in de armen gesloten. Maar
Krien levert snel aan krachten in. Vincent ‘t Hart heeft last van oedeem in zijn benen en wacht op verdere onderzoeken
bij de internist. Ook zijn er nog andere ernstig zieken, die liever niet in de zondagsbrief genoemd willen worden, waar
ik uw voorbede voor vraag.
Woensdagmorgenbijbelkring
Woensdagmorgen 12 september komen we voor de eerste keer dit winterseizoen weer bij elkaar in de Schans. Ik moet
nog beslissen waar we het over gaan hebben. Misschien is Jozef wel een goed idee omdat ik een prekenserie houd over
Genesis 35-50. We beginnen om 10.00 uur, van tevoren is er koffie en thee en ik hoop op een goede opkomst en
mogelijk ook wat nieuwe gezichten.
Opening winterwerk
Op D.V. 23 september worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd en openen we het winterwerk. In overleg binnen het
moderamen zijn we tot de volgende opzet gekomen: Na afloop van de dienst drinken we in de kerk natuurlijk koffie of
thee met wat lekkers en is er gelegenheid om de nieuwe broeders te feliciteren en welkom te heten en hen die afscheid
nemen te bedanken. Er is de mogelijkheid om een rondleiding te maken door de kerk, de toren te beklimmen en we
willen jongeren en ouderen met elkaar in gesprek brengen. Daarna eten we met elkaar in de kerk - dus niet in De
Schans – en zetten we de ontmoeting voort. Uiteraard hebben we vrijwilligers nodig om dit te organiseren en van te
voren moet de kerk natuurlijk worden gereed gemaakt. We hebben mensen nodig die bekend zijn met de geschiedenis
van de kerk, mensen die de kerk willen helpen klaarmaken, die de maaltijd willen voorbereiden en willen helpen
opruimen na afloop. Ons voorstel is om maandagavond 10 september om 20.00 uur in De Schans bij elkaar te komen
met diegenen, die zich als vrijwilliger hier voor willen inzetten om een soort draaiboek te maken voor deze activiteit.
We rekenen op uw en jullie inzet om dit tot een succes te maken. Per slot van rekening is het een bijzondere dienst,
waarin een groot aantal mensen wordt bevestigd in het ambt. Zondag zullen er lijsten liggen waarop u kunt aangeven of
u mee blijft eten. Ook familieleden, die de bevestiging willen bijwonen zijn uitgenodigd voor de maaltijd. Tot
maandagavond!
Uit de pastorie
Inmiddels ben ik ruim twee weken aan het werk en dat gaat goed. Ben blij en dankbaar dat ik mijn werk weer kan doen,
al moet ik me in acht blijven nemen. Helaas zijn er wat zorgen om mijn oude moeder, die een lelijke wond aan haar
voet heeft, die chirurgische verzorging behoeft, omdat ze aan suikerziekte lijdt waardoor de wond slecht geneest. Er
wordt van ons dus wat extra aandacht voor haar gevraagd en we moeten wat vaker naar Hilversum.
Een hartelijke groet en een gezegende zondag gewenst,
J.F.Tanghe.
Bloemengroet
Zondag 2 september werden de bloemen als groet en bemoediging van ons allen gebracht naar mevr. Mostert – Huis en
naar Dhr. Bos.
Giften
Voor de HVD ontving Hannie Pool €10 van mw. N.N. en mw. Eekma € 20 van mw. V. Hartelijk dank.

Rondgangcollecte diaconie
De algemene middelen is vandaag het doel van de rondgangcollecte. Hieruit wordt de plaatselijke diaconie
gefinancierd.
Lieve gemeenteleden,
Ik wil u allemaal bedanken voor de lieve kaarten, telefoontjes en bezoekjes na mijn vervelende val.
Ik was zondag blij weer in de kerk te zijn. Het is nog niet helemaal beter maar het gaat goed hoor !
Ook dominee Tanghé bedankt voor zijn bezoekje.
Allemaal groetjes, hopelijk tot zondag. Tot ziens hè ?
Annie Mosterd.
Reserveringen De Schans.
Wilt u gebruik maken van één van de zalen van gebouw De Schans, geef dit dan op tijd door om teleurstelling te
voorkomen. Het seizoen start bijna weer en in de agenda staan al enkele privé reserveringen van gemeenteleden, maar
nog niet van de club of bijbelkringen die regelmatig gebruik maken van De Schans. Graag deze zo spoedig mogelijk
inleveren zodat er een juiste planning kan worden gemaakt.
Marina van Muijen.
OPA – De Schans
Op woensdagavond 12 september a.s. vindt er weer een Oud Papier Actie plaats voor gebouw De Schans.
Enthousiaste vrijwilligers van wijkgemeente GROOTE KERK zullen tussen 18.15u. en 20.30u. weer een ronde maken
door de gehele wijk Steendijkpolder om zoveel mogelijk oud papier en karton in te zamelen. Graag uw papier en karton
om uiterlijk 18.15u. buiten zetten. Ook kunt u het op die dag bij De Schans inleveren.
De Seniorenmiddag
Woensdag 19 September de eerste middag, we willen er een zangmiddag van maken, dus ieder die graag zingt hartelijk
welkom. Een eigen gekozen lied en Wim gaat ons begeleiden, ook tijd voor ontmoeting en koffie .
Aanvang 14.30 in De Schans
Wij zien naar U uit.
Mattie, Cobie, Ester, Tineke, Anke en Nel
Vragen bel 5917643.
Orgelpijpen
In augustus hebben de orgelpijpen € 35,45 opgebracht. Van NN een prachtige gift van € 100. Heel hartelijk dank voor
uw bijdragen aan het onderhoud van ons Garrels-orgel!
Zaterdag 15 september is het traditionele verzoekconcert, dit jaar gespeeld door Petra Veenswijk. Het programma met
toegankelijke orgelwerken blijft altijd een aangename verrassing, maar is het beluisteren waard.
Op 29 september hoop ik de ‘Hommage aan Feike Asma’ te spelen met uiteraard koraalbewerkingen van zijn hand en
werken die hij in Nederland bekend heeft gemaakt (werken van Bach, Corelli, Mendelssohn en de aan Feike Asma
opgedragen werken: Toccata van Bram Bruin en Postludium over de naam Feike Asma van Marius Monnikendam).
Deze avond wordt er ook een nieuwe cd met gevarieerde werken gepresenteerd, gespeeld door Feike Asma.
De twee laatste concerten in de zomerserie die de moeite van het bezoeken waard zijn!
Namens de orgelcommissie, een hartelijke groet, Jaap Kroonenburg.
Collecten 2 september:
Diaconie, nieuwe kerk Hilversum: € 216,19
Kerk: € 271,57
Kerk, uitgang: € 234,75
Diensten 16 september:
10.00 uur: ds. L. den Breejen, Delft

19.00 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal

Kinderoppas 16 september: Nel Vogel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psalm 93:1,4
1 De HEER regeert; de hoogste Majesteit,
4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.
Psalm 121:1,4
1 ‘k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

4 De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

