Getijde voor zondag
14 februari 2021
In de morgendienst wordt de doop bediend aan;
Joas Stoutjesdijk

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. F.J. Bijzet
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BIJ DE DIENSTEN

Een feestdag. Dat is de zondag goedbeschouwd altijd. Maar naar
vandaag heb ik extra toegeleefd. Er wordt immers (ook) weer
gedoopt! De drieënige God verbindt Zijn Naam met het teken van het
water zichtbaar aan het leven van Joas. De rijkdom daarvan beluisteren
we in de bijbehorende belofte: Ik wil jouw Vader zijn en voor je zorgen;
Ik wil je één maken met Mijzelf en door Mijn Geest je hart en leven
nieuw maken. In de verkondiging zal de rijkdom daarvan worden
uitgelegd. We doen dat in de morgendienst aan de hand van wat het
leerboek van de kerk uitlegt over het wonder dat Jezus Christus zonder
zonde werd ontvangen en geboren. In de avonddienst gaat ds. F.J. Bijzet
voor. Hij is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.
Fijn dat hij bereid is in ons midden de Schrift te openen en uit te leggen.
Gezegende diensten!

ds. Jan van Langevelde
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Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Eveline de Waard
Cello: Amber Flikweert
Viool: Marit Klompe
Zang: Marita v.d. Weele en Alex de Ruiter
Ouderling: André Kik
Welkom en mededelingen
Liedboek 314
1. Gij die gelooft, verheugt u samen,
’t is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is de a͜ ard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Stil gebed, votum en groet
Psalm 42 OB
1. ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen?

3. Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd’ en hoop.
Wij bidden en wij danken saâm,
wij roemen in één Vadernaam.

5. Maar de HEER’ zal uitkomst geven
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

Leefregel van God
Psalm 78 NB
2. Laat ons wat onze vaderen vertelden
doorgeven en aan onze kindren melden.
’t Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt,
ons en alwie door ons wordt ingewijd.
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Kindermoment
Evangelische liedbundel 434 a
Refrein:
God zal met ons zijn, | God is Immanuël.
God zal met ons zijn, | de God van Israël.
1. Jezus is de bron waardoor je leven mag.
Ja, Hij is de vriend bij wie je schuilen mag.
Al maken we fouten, maar hebben berouw,
Hij zal ons vergeven, Jezus blijft ons trouw. Refrein
2. Jezus is de Koning van ons mensen klein,
wil voor ons de Redder van de wereld zijn.
Hij vraagt Hem te volgen, in zijn spoor te gaan.
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam. Refrein
Doopformulier
Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend,
gebeurt dat naar het woord van onze Here Jezus Christus. Hij heeft
zijn apostelen de opdracht gegeven om alle volken tot zijn leerlingen
te maken en hen te dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest, en hen te leren onderhouden al wat Hij geboden
had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken.
Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt is, in zijn dood gedoopt
is. Met Hem zijn we dan begraven door de doop in de dood opdat
gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit van de
Vader zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ook de kinderen
mogen delen in de geheimenissen van het Koninkrijk van God,
overeenkomstig het woord van Jezus: Laat de kinderen tot Mij komen,
verhindert ze niet want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.
Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van
duisternis en slavernij, door de Schelfzee en de woestijn op weg naar
het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en
opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het
verbond ingescherpt door het teken van de besnijdenis aan jongens, op
de achtste dag na de geboorte.
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Overeenkomstig het woord van de apostel zijn de gelovigen besneden in
Christus met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, daar
zij met Hem begraven zijn in de doop. Zo heeft de kerk sinds de dagen
van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend.
De doop laat ons ook zien dat wij algehele reiniging nodig
hebben, aangezien de Schriften ons leren dat wij in zonde ontvangen en
geboren zijn. Wij kunnen Gods rijk niet binnengaan tenzij wij
wedergeboren worden. Nu wil God ons geven wat Hij van ons vraagt.
Daarvan is de doop in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest het teken en zegel.
In de Naam van de Vader gedoopt worden, is een teken en zegel
dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit.
Hij geeft daarmee te kennen dat Hij ons tot zijn kinderen aanneemt en
maakt tot zijn erfgenamen. Hij zet Zich voor ons in ten goede.
In de Naam van de Zoon gedoopt worden is een teken en zegel dat
de Here Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en
sterven. Wij mogen met Hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van
zonde en schuld.
In de Naam van de Heilige Geest gedoopt worden is een teken en
zegel dat Hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons
aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons
verworven heeft. De schatten van Christus maakt Hij ons eigen: de
afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven
totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die
komt.
Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot
een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene
God, Vader, Zoon en Heilige Geest; laten we Hem vertrouwen en
liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand
en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is.
Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we geheel en al een
nieuw leven leiden in dienst van God.
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En als wij in zonden vallen –we zijn en blijven immers zwak –dan
moeten we niet aan de genade van God twijfelen en niet blijven
doorgaan met zondigen, want de doop is een zegel en een vast teken
dat het verbond met God eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont
worden wij allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken wij
onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk
te erkennen, want het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een
ieder die gelooft.
Lied: ‘Zegen voor de kinderen’ (Sela)
1. God geeft leven, kwetsbaar leven 2. Hier in Gods gemeente
naar Zijn beeld gevormd.
leggen wij op jou Zijn naam,
Hij bedacht jou en Hij heeft je
geven wij je terug aan Hem,
toevertrouwd aan ons.
Die jou heeft doen bestaan.
Gebed
Doopbelofte
Doop
Lied: ‘Zegen voor de kinderen’ (Sela)
3. In het volste Godsvertrouwen
zegenen wij jou.
Hij zal met je meegaan
alle dagen; Hij is trouw.
Gebed
Schriftlezing: Johannes 4: 1-15
De Samaritaanse vrouw
1 Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus
meer discipelen maakte en doopte dan Johannes
2 – hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar Zijn discipelen –
3 verliet Hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea.
4 En Hij moest door Samaria gaan.
5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het
stuk grond dat Jakob zijn zoon Jozef gegeven had.
6 En daar was de bron van Jakob. Jezus nu ging,
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vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde
uur.
7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen
haar: Geef Mij te drinken.
8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te
kopen.
9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood
bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden
hebben geen omgang met Samaritanen.)
10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende,
en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem
hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.
11 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, U hebt geen emmer en de put is
diep; waar hebt U dan het levende water vandaan?
12 Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven
heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn
kudden?
13 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal
weer dorst krijgen,
14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid
geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in
hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.
15 De vrouw zei tegen Hem: Mijnheer, geef mij dat water, opdat ik geen
dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten.
Zondag 14 HC
Vraag 35
Wat betekent het dat Christus is 'ontvangen van de Heiligen Geest en
geboren uit de maagd Maria'?
Antwoord
De Zoon van God, die voor eeuwig Zelf God is, heeft de menselijke
natuur aangenomen en is echt mens geworden.
Hij is geboren uit de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest.
Hierdoor is Hij een echte afstammeling van David en is Hij in alles
hetzelfde geworden als de mensen, maar zonder zonde.
Vraag 36
Wat heb jij eraan dat Christus zonder zonde geboren is?

7

Antwoord
Op deze manier is Hij onze Middelaar. Ik ben in zonde geboren, Christus
niet. Hij bedekt voor God mijn zonden, omdat Hij onschuldig, zonder
zonden en helemaal heilig is.
Psalm 103 OB
7. Geen vader sloeg met groter mededogen
op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
dan Isrels HEER’ op ieder, die Hem vreest.
Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten,
hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
en dat wij stof van jongs af zijn geweest.
Verkondiging: ‘Niet afzwakken!’
Liedboek 335
4. Geef ons uw naam,
de oude mens moet sterven,
in U zal hij een nieuw bestaan verwerven
als Gij maar voor hem in wilt staan.
6. Uw teken spreekt
Gij wilt zijn Heiland wezen,
het is gedoopt, begraven en herrezen
in Vader, Zoon en Heilge Geest.
Dankgebed en voorbeden
Weerklank 356
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,| tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten. | Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. F.J. Bijzet
Piano/Orgel: Clemens Pronk
Zang: Ada v.d. Sluis en Leen Moerland
Ouderling: Kees Kristalijn
Welkom en mededelingen
Liedboek 328
1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

Stil gebed, votum en groet
Psalm 145 OB
1. O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER’,
ik zing verheugd Uw groten naam ter eer!
Ik zal de roem van Uwe majesteit
verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid.
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.
De HEER’ is groot, al 't schepsel moet Hem prijzen;
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven.
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven!
2. Ik zal, o HEER’, Dien ik mijn Koning noem,
de luister van Uw majesteit en roem
verbreiden, en Uw wonderlijke daân
met diep ontzag aandachtig gadeslaan.
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
de grote kracht van Uwen arm verhogen.
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren
en overal Uw grootheid openbaren.
Gebed
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Schriftlezing: Mattheüs 21: 31b – 22: 14
31b Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de
hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God.
32 Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en u
hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem
geloofd; en hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad
zodat ook u hem geloofde.
De slechte landbouwers
33 Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des
huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen,
groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde
hem aan landbouwers en ging naar het buitenland.
34 Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn dienaren naar
de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen.
35 En de landbouwers namen zijn dienaren, sloegen de één, doodden
een ander, en stenigden een derde.
36 Nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aantal dan de eerste,
en zij deden met hen hetzelfde.
37 Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei: Voor mijn zoon
zullen zij ontzag hebben.
38 Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit
is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor
onszelf houden.
39 Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard
en doodden hem.
40 Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die
landbouwers doen?
41 Zij zeiden tegen Hem: Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen
sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem
de vruchten op hun tijd zullen geven.
42 Jezus zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De steen die
de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden; dit
is door de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?
43 Daarom zeg Ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal
worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.
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En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt,
die zal hij vermorzelen.
45 En toen de overpriesters en Farizeeën deze gelijkenissen van Hem
hoorden, begrepen zij dat Hij over hen sprak.
46 En zij probeerden Hem te grijpen, maar zij waren bevreesd voor de
menigten, omdat die Hem voor een profeet hielden.
Mattheüs 22
De koninklijke bruiloft
1 En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en
zei:
2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn
zoon een bruiloft bereid had,
3 en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft
te roepen. Maar zij wilden niet komen.
4 Opnieuw stuurde hij dienaren eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de
genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en
de gemeste dieren zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de
bruiloft.
5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker,
de ander naar zijn zaken.
6 En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en
doodden hen.
7 Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers,
bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand.
8 Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de
genodigden waren het niet waard.
9 Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de
bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden.
10 En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij
vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd
gevuld met gasten.
11 Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag
hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding.
12 En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u
geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg.
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13 Toen

zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en
voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar
zal gejammer zijn en tandengeknars.
14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Psalm 65 OB
2 b/3a. Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
dien G' uit al 't aards gedruis
doet naad'ren en Uw heilstem horen,
ja, wonen in Uw huis.
Daar zal ons 't goede van Uw woning
verzaden reis op reis
en 't heilig deel, o grote Koning,
van Uw geducht paleis!
Verkondiging over Mattheüs 22: 1-14
Gezang 140 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
1. Alle roem is uitgesloten.
Onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
‘k roem in vrije gunst alleen.
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd’, o engelenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!
Gebed
Geloofsbelijdenis
Psalm 33 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
8. Laat ons des HEREN lof ontvouwen. | In Hem verblijdt zich ons gemoed,
omdat wij op zijn naam vertrouwen, | die naam, zo heilig, groot en goed.
Zend, o grote Koning, | uit uw hemelwoning | uw genade neer.
Wij, die U belijden, | ons in U verblijden, | hopen op U, HEER.
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Gezang 101 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
5. O. Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhindren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan,
ons tot uw bruiloft gaan.
Zegen
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Mededelingen
Diensten op zondag 14 februari
In de ochtenddienst gaat voor Ds. J. van Langevelde. Tijdens deze
bijzondere dienst wordt Joas Stoutjesdijk, zoon van Cor en Mariske
Stoutjesdijk gedoopt. In de avonddienst gaat voor ds. F.J. Bijzet.
Ouderling van dienst is in de eerste dienst br. André Kik en in de tweede
dienst br. Kees Kristallijn.
De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, kerkelijke kassen en de
emeritikas.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11
(collecte kerk).
Bankrekeningnummer van de Diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie)
Kerkenraad
Ds. Jan van Langevelde heeft deze week vakantie. Voor dringende
pastorale of kerkenraadszaken kunt u contact zoeken met resp. uw
wijkouderling, br. Peter Legemate (2e voorzitter) of br. Joost Schroevers
(scriba).
Diensten op zondag 21 februari 2021
In de beide diensten van D.V. zondag 21 februari gaat ds. G.J.H. Vogel
voor. De collecten zijn dan bestemd voor kerk en kerkelijke kassen.
Besluit kerkenraad erediensten i.v.m. Covid-19
Het eerder genomen besluit van 16 december door de kerkenraad geldt
in verband met de verlenging van de maatregelen door de overheid ten
minste tot en met 2 maart.
1. De groepsgrootte voor de erediensten wordt beperkt tot de
predikant, ouderling van dienst, diaken van dienst, 3
medewerkers van de techniek, koster en enkele medewerkers
van de muziekgroep.
2. Dit besluit geldt voor alle diensten in de komende weken. Bij
tussentijdse wijziging van het beleid van de overheid wordt dit
besluit door de kerkenraad heroverwogen.
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3. Alle activiteiten in ons kerkgebouw (ook het Kerkplein) zijn
gecanceld. De kerkenraad roept de gemeente op ook
samenkomsten thuis te beperken en zo mogelijk online te
vergaderen.
4. De erediensten worden gehouden onder verantwoordelijkheid
van de CGK van Zierikzee, CGK Haamstede en de GKV
Brouwershaven.
De diensten zijn te volgen via de livestream van de kerk, te vinden via de
website www.cgkzierikzee.nl
Jaarboek
Bij de koster ligt de nieuwe intekenlijst voor het nieuwe “Jaarboek van
de Christelijk Gereformeerde Kerken 2021 “. Als u dit boek wenst te
ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar koster@cgkzierikzee.nl.
Het vriendelijke verzoek is om dit voor 15 maart te doen, met uw naam
en adres. De prijs is 12,50 en kunt u overmaken naar CvB = NL52 RABO
0108.6329.11 t.n.v. Jaarboekje 2021.
Bijbelklas & Zondagschool – Paasproject
Op weg naar Pasen luisteren we naar zeven uitspraken van Jezus die
beschreven worden in het evangelie naar Johannes, waarin Hij zich aan
ons voorstelt: ‘Ik ben…’.
Van zondag 14 februari tot en met zondag 4 april zullen deze uitspraken
centraal staan in de kindermoment-filmpjes om met elkaar toe te leven
naar Pasen!
Iedere week zal er een passend werkblad en symbool klaar staan op de
website van de kerk. Deze symbolen kunnen worden gebundeld tot één
geheel, zodat je op zondag 4 april een verzameling en overzicht van de
‘Ik ben…-uitspraken’ hebt gemaakt!
In het eerste filmpje op zondag 14 februari zal dit worden uitgelegd.
Kijken jullie weer mee?! Ook op Biddag kunnen jullie na de dienst blijven
kijken voor een filmpje!
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We zouden het erg leuk vinden om wekelijks te zien wat jullie hebben
gemaakt. Willen jullie een foto van jullie werk doorsturen via WhatsApp
naar 0627841807?
Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag 18.00
uur door aan de scriba. Tel. 06-19710183 scriba@cgkzierikzee.nl

Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
CGK Zierikzee
• Rien de Bruijne, die nog in het ziekenhuis in Terneuzen is opgenomen
• zr. Willy Berrevoets en haar gezin, die afgelopen donderdag bij het
graf van hun man en (groot)vader stonden
• de (klein)kinderen van zr. Corry Pannekoek die vrijdag hun moeder en
oma hebben begraven

Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de
zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag
doorgeven aan ds. J. van Langevelde
(email: predikant@cgkzierikzee.nl; telefoon: 06-27001847).

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ZIERIKZEE
Predikant: ds. J. van Langevelde, Meelstraat 37, 4301 EB Zierikzee,
tel. 0111-408778 en 06-27001847 predikant@cgkzierikzee.nl
Scriba: J.A.J. Schroevers, Manhuisstraat 7, 4301 BK Zierikzee.
Tel. 06-19710183; scriba@cgkzierikzee.nl
Koster: W. Bouwman, tel. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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