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Zondag 30 september 2018
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
Zondag 30 september staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. In beide diensten hoop ik als
wijkpredikant voor te gaan. Ik vervolg de serie preken over Jozef met ’s morgens een preek over Genesis 39 en ’s
avonds over Genesis 40. Bidden we om gezegende diensten?
Agenda
Maandag 1 oktober: 19.00 uur: eerste bijeenkomst alle catechisanten in de Schans.
Donderdag 3 oktober 18.00 uur: Bijbelkring in de Schans.
Zieken
Nel Post-van Westenbrugge is voor de tweede keer aan haar heup geopereerd. Ze heeft al heel lang veel pijn aan
de eerste prothese, die moest vervangen worden en dat is een heftige ingreep. Er is een tijdelijke prothese
geplaatst, omdat er een ontsteking werd aangetroffen. Inmiddels verblijft Nel in de Marnix voor revalidatie. Over
zes weken krijgt ze de definitieve prothese opnieuw gevolgd door een revalidatieperiode in de Marnix. Al met al
een lange weg tot het einde van het jaar naar herstel en mobiliteit. Graag uw voorbede voor haar en haar man Ton.
Henk Verveen heeft zijn zevende en laatste kuur gekregen. Hij heeft er gelukkig minder last van dan van de
vorige. Begin oktober wordt het spannend, want dan moet blijken wat het effect is geweest van de chemokuren.
Helena van der Houwen onderging deze week een onderzoek, waarbij moet blijken of de borsttumor die bij haar is
gevonden, uitgezaaid is of niet. Het lijkt allemaal gunstig en goed te behandelen, maar je wilt het wel graag
bevestigd zien via een scan. Spannend dus voor haar en David. Leontine Tieleman was drie maanden in
verwachting van een tweeling, maar vorige week bleek dat haar zwangerschap plotseling ten einde was gekomen.
Jeroen en Leontine zijn natuurlijk erg verdrietig, omdat zij graag vader en moeder willen worden. Leeft u met
deze jonge mensen mee?
Wij gedenken
In de vroege morgen van 25 september is Krien Vos Thuisgehaald door Zijn Hemelse Vader. Als u deze regels
leest is zijn lichaam reeds ter aarde besteld op vrijdagmiddag 28 september jl. na een dienst in de Groote Kerk. In
een volgende Zondagsbrief zal een In Memoriam verschijnen. Zondagmorgen aan het einde van de dienst zullen
we hem gedenken. Onze God vertrooste en bemoedige Jannie nu ze alleen verder moet zonder haar geliefde
Krien.
Catechisatie
Alle jongeren die dit winterseizoen van plan zijn de catechisatie te volgen nodig ik uit voor de eerste bijeenkomst
op maandagavond 1 oktober om 19.00 uur in de Schans. Van harte welkom. Ik zie naar jullie uit! Maandag 8
oktober beginnen we dan echt, want dan weet ik wie er komen en hoe ik de groepen moet indelen.
Bijbelkring
Donderdag 3 oktober beginnen we weer met deze kring. We lezen verder in het Marcus evangelie hoofdstuk 6: 1456. We komen vanaf 18.00 uur in de Schans bijeen voor een drankje en om 18.30 uur gaan we aan de maaltijd.
Vanaf 19.30 uur doen we Bijbelstudie tot 21.00 uur. Ik hoop dat iedereen er weer is en hoop van harte dat er ook
nieuwe deelnemers zullen komen. Zoals gebruikelijk kunt u zich bij mij aanmelden voor de maaltijd. De r is al
weer in de maand en daarom zal ik voor erwtensoep zorgen. Ik zie er naar uit en hoop op een mooie opkomst.
Uit de pastorie
Zondag 23 september lag er een blad klaar met daarop alle data voor de verschillende kringen. Mocht u hem nog
niet hebben mee genomen, dan kan dat zondag 30 september ook nog wel. Dan kunt u de data noteren in uw
agenda.
Een hartelijke groet uit het Kastanjedal,
J.F.Tanghe.
Bloemengroet.
Zondag 23 september werden de bloemen als blijk van medeleven en bemoediging gebracht naar het echtpaar
Tielemans – Van den Dool in Schiedam en naar het echtpaar Van den Dool.
Giften.
Ouderling Hoogendijk ontving €10 van de Fam. S. voor de Wijkkas.

Dominee Tanghé ontvang tijdens huisbezoek € 20,= voor het bloemenfonds van de Fam. H. en € 10,= voor de
Wijkkas van Mevr. W.
Allen Hartelijk dank.
Rondgangcollecte diaconie.
De rondgangcollecte is voor diaconale plaatselijke ondersteuning. Dit is het fonds van waaruit de plaatselijke
diaconale kosten worden gefinancierd. De collecte tijdens het Heilig Avondmaal is voor het jaardoel: Stichting
Schuilplaats te Veenendaal met ditmaal als thema: Schuld en vergeving. Het doel van de stichting is het verlenen
van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren, vanuit een christelijke levensbeschouwing. Zij
verlenen o.a. hulp bij moeilijkheden op het gebied van schuld en vergeving. Sinds de zondeval hoort bij mens-zijn
dat we zondigen en de wet overtreden. De Bijbel, het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis spreken over schuld en
vergeving. Wanneer iemand schuld heeft doordat hij of zij de ander iets heeft aangedaan, is het noodzakelijk om
de ander schuld te belijden. Berouw is hierin essentieel. Schuld doet ook iets met je zelfbeeld. Dit geldt niet alleen
voor slachtoffers, maar ook voor daders. Om de weg van genezing te openen is het tonen van berouw en vragen
om vergeving noodzakelijk. Mensen die hierin vastlopen, kunnen ondersteuning en begeleiding krijgen bij
Stichting Schuilplaats.
Huwelijksjubileum en verjaardagen 80 jaar en ouder oktober 2018
Huwelijksjubileum
3 oktober 61 jaar getrouwd de heer en mevrouw Oosterlee-van Zanten.
Verjaardagen 80 jaar en ouder
1 oktober mevrouw H.Spruijt-Visser; 2 oktober mevrouw M.Lucardie-Spruijt en de heer H.C.van der Wal; 4
oktober mevrouw M.Mos-Snel; 6 oktober mevrouw T.C.C.Lub-van Eijk, mevrouw M.Hanemaaijer-Verboom, de
heer J.M.Kalkman, de heer N.Hoogerbrugge en mevrouw G.Oosterlee-van Zanten; 8 oktober mevrouw
C.A.Lucardie, mevrouw C.J.Dijkshoorn-de Groot en mevrouw J.Molendijk-Ras; 12 oktober mevrouw
A.C.Mosterd-Bakker; 14 oktober mevrouw C.A.van der Weijden-Verhagen; 16 oktober de heer H.Deutz;
20 oktober mevrouw L.C.Voogt-Molenaar; 21 oktober de heer C.Booster en mevrouw L.de Jong-van der Lee; 22
oktober mevrouw J.P.Pakvis-Wijnhorst; 24 oktober de heer A.de Ligt en 29 oktober mevrouw M.van den AkkerPronk.
Voor alle data geldt D.V. en wijzigingen voorbehouden.
Allen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor de toekomst.
De adressen kunt u lezen in de laatste en volgende Kerkwijzers of opvragen bij Ton Post.
Collecten 23 september:
Diaconie, Havenproject: € 308,67

Rondgang kerk: € 396,05

Diensten 7 oktober: 10.00 uur: ds. J.F. Tanghé

Kerk, uitgang: € 318,50

19.00 uur: ds. J. van Velzen, De Lier

Kinderoppas 7 oktober: Henriette van Santen de Hoog en Rianne Boogaard
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Psalm 27 vers 7
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER

Psalm 77 vers 7 en 8
'k Zal gedenken, hoe voor dezen
Ons de HEER heeft gunst bewezen;
'k Zal de wond'ren gadeslaan,
Die Gij hebt van ouds gedaan;
'k Zal nauwkeurig op Uw werken
En derzelver uitkomst merken;
En, in plaats van bitt're klacht,
Daarvan spreken dag en nacht.
Heilig zijn, o God, Uw wegen;
Niemand spreek' Uw hoogheid tegen;
Wie, wie is een God als Gij,
Groot van macht en heerschappij?
Ja, Gij zijt die God, die d' oren,
Wond'ren doet op wond'ren horen;
Gij hebt Uwen roem alom
Groot gemaakt bij 't heidendom

