Samenleven 6 oktober 2017
Via de hyperlinks (onderstreepte woorden in het blauw) gaat u naar artikelen op
internet, vaak op onze site. Sommige links verwijzen naar het ledendeel van onze
site. Heeft u geen wachtwoord (meer)? Klik op de site op “voor leden”=>
“aanmelden” => “nieuw wachtwoord aanvragen”
Een impressie van de start van dit seizoen, heel in het kort, komende week schrijf ik
uitgebreider.
Noortje Hartman is in Israël, we hebben afgelopen zondag voor haar gedankt en
gebeden.
Er zijn kinderen geboren, we feliciteren Nico en Jolanda Lamper met Leah, en Wilfred
en Nelleke Verhoeff met Boaz! A.s. zondag zullen Thomas Kant en Leah Lamper ook
gedoopt worden.
We mochten weer nieuwe leden verwelkomen:

Arjan en
Jolanda
de Heer
Met hun
kinderen
Dorian,
Martijn,
Julia en
Maritha

Ook hebben we Steef en Catrina Ring verwelkomd, zij komen vanuit de
baptistengemeente, een foto hopen we een volgende keer te plaatsen.

En afgelopen zondag mochten we het gezin Samsom verwelkomen:

Jan Willem en
Erna Samsom
met hun
kinderen
Annemarie,
Loïse en
Maureen

We heten al deze nieuwe leden van harte welkom in ons midden!
Kerkenraadsweekend
Hier leest u een impressie van het kerkenraadsweekend dat we afgelopen weekend hebben
gehad. Hier spraken we over hoe we als groeiende gemeente onze plaats kunnen innemen
naar God, naar elkaar en naar de samenleving. Wordt vervolgd.

Onze zieken
Hennie van der Kouwe blijft problemen houden en is niet in staat om naar de
diensten te komen. Ada Maurik heeft is met een toch vrij intensieve behandeling
kuren bezig. Annemarie Torn zal een vervolgbehandeling moeten ondergaan maar
kreeg goed nieuws. In het gezin Mulder is er spanning omdat de vader van Jeroen
opnieuw kanker heeft en zijn zus binnenkort hoopt te trouwen, we bidden om
herstel. Caspar Waalewijn is onderzocht maar kreeg ook goed nieuws na dagen van
grote spanning. Willy Malotaux heeft nog niet de kracht om naar de diensten te
komen. En dan zijn we niet eens volledig. Bidt en leeft u mee?
Vandaag trouwen Ruben Dekker en Iris Kool, u bent van harte welkom in de dienst
vanavond, we wensen hen van harte Gods zegen toe.
Nieuwe kring over een oud onderwerp
Arjan de Heer en Rogier Postma zijn een nieuwe kring over een oud en boeiend
onderwerp gestart. Mooi initiatief.

Ministry
Bij zoveel nieuwe leden is het goed om weer eens geïnformeerd te worden over wat
ministry is. Jan Wiersema schreef op onze site al iets voor u als gemeente, lees het
hier. In Onderweg, het landelijke blad van de GKV en NGK, staat een interview met
mij hierover. Leest u ook dat eens, of u nu nieuw of “oud” lid bent. U zult vast wel
wat situaties herkennen.
Interkerkelijke gebedsavond in Basiliek
In de Veenendaalse krant (helaas niet in de gedrukte versie) staat een uitnodiging
voor a.s. zondagavond. Het zal een avond zijn met zang en vier gebedsblokken.
Ieder is vrij om mee te bidden of gewoon aanwezig te zijn. Iedereen welkom!

Verder wijs ik u op de komende diensten:
Michazondag op 15 oktober, ‘s morgens
Vesper op 15 oktober

Van harte Gods zegen gewenst
Ds. Dick Lagewaard

