Getijde voor zondag 13 juni 2021
In de morgendienst wordt de doop bediend aan:
Jente Janna Boer en
Sam Gabi en Mijs Bobbi Legemaate

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. J. van Langevelde

Bij de diensten
We ademen voorzichtig op bij de levensruimte die de samenleving
beetje bij beetje terugkrijgt. Dat terug naar 'normaal' zo bijzonder kan
zijn! Ook in de kerk zijn we er blij en dankbaar voor. Meer kerkgangers,
meer ruimte om op de vertrouwde wijze samen te zingen e.d. Bijzonder
is vanmorgen ook de doop van drie kinderen: Jente, Sam en Mijs. Dat
ook dit kan en mag is niet te danken aan de overheid, maar aan de
Koning van de Kerk. Er is bij Hem altijd ruimte voor méér.
Vandaag lezen we in beide diensten uit de brief aan de Filippenzen. In
de komende weken hoop ik deze brief zoveel als mogelijk vers voor vers
met u en jou te bestuderen. Vanmorgen geeft het opschrift van deze
brief van Paulus genoeg stof om over na te denken. Het thema van de
preek, 'slaven', doet dit al vermoeden. In de avonddienst lezen we
verder in het eerste hoofdstuk. We komen dan de bekende woorden
'genade zij u en vrede' tegen. Met deze woorden groet ook de HERE ons
in de eredienst. Maar wat zegt Hij er nou eigenlijk mee? Gezegende
zondag!
ds. Jan van Langevelde

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Nienke Bakker
Klarinet: Ada v.d. Velde en Josca Boot
Zang: Gerda Sietzema, Roselie Biesma en Johan stouten
Ouderling: Erwin Flikweert
Welkom en mededelingen
Psalm 95 NB
1 Steekt nu voor God de loftrompet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Brengt Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Viert Hem, de koning der getijden.
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3 Komt, werpen wij ons voor den HEER
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.
Stil gebed, votum en groet
Zingende Gezegend 217
1 God zij geloofd! Hier zijn wij in zijn naam,
dit is zijn huis, Hem willen wij aanbidden.
De hemel stelt een tafel in ons midden,
de Vader wenkt, Hij roept ons hier tezaam.
2 Hier is de Schrift geopend neergelegd,
hier is het boek dat vol is van Gods daden,
hier klinkt zijn stem, zijn oordeel, zijn genade,
hier zingt een lied de lof Hem toegezegd.
3 Hier is het water, hier stroomt de Jordaan:
uw schuld is weg, uw zonden zijn vergeven!
Gij zijt gedoopt, door hoger licht omgeven,
om onbevlekt de vreugde in te gaan!
Leefregel van God
Opwekking 378
1 Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

2 Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3 Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

4 Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.
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Formulier voor de kinderdoop
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. 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.
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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. 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 deze kinderen 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: ‘De doop’ (Sela)
In het water van de doop, | zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt, | van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Eén met Christus in zijn dood, | gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd, | staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
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Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, | putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd: | Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan, | die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop! | U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is. | Dat ons leven bij U veilig is.
Gebed
Doopbelofte
Doopsbediening aan Jente Janna Boer en
Sam Gabi en Mijs Bobbi Legemaate
Psalm 105 OB
5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.
Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.)
Gebed

6

Schriftlezingen:
2 Corinthiërs 5: 20
20Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons
smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
2 Timotheüs 3: 14 – 17
14Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent,
omdat u weet van wie u het geleerd hebt,
15en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken
tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
16Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
rechtvaardigheid, 17opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou
zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
Filippenzen 1: 1 en 2
Afzenders, geadresseerden, groet
11Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de
heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en
diakenen: 2genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere
Jezus Christus.
Opwekking 755
1 Bewerk ons hart, o God,
Maak het goede grond.
Help ons te ontvangen
Wat U spreekt tot ons.
Plant uw Woord diep in ons hart;
Geef het rijke vrucht.
Leid ons in uw waarheid, Heer;
Geef dat twijfel vlucht.

Refrein
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat uw glorie ons beschijnen
Als uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

2 Uw Woord is levend licht | Voor ons verduisterd hart;
Draagt ons door verleiding heen, | Wijst ons steeds uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel, | Vrijheid voor de slaaf;
Geeft ons wijsheid, voedt ons op. | Heer, spreek tot ons vandaag.
Refrein
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Verkondiging: ‘Slaven….’| dl.1 serie over Filippenzen
Zingende Gezegend 222
2 O Zoon, die zelf een dienaar was,
uw schapen opzocht en genas,
met olie en met wijn verbond hoed zelf de herder die Gij zond!

3 O Geest, die als een windvlaag kwam,
adem van boven, vuur en vlam,
laat door ons onvolkomen woord
uw eigen stem worden gehoord!

4 O Vader, Zoon en Heilge Geest, | U looft uw kerk die is geweest
en wezen zal in elke tijd | van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Dankgebed en voorbeden
Psalm 56 OB
5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat stervling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden;
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.
6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot;
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven.
Uw dierbre gunst is m' altoos bijgebleven.
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven.
Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven;
Zo word' Zijn lof vergroot.
Zegen
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Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Sem Bienefelt
Zang: Mirjam Bil en Leen Moerland
Ouderling: Joël Eichler
Welkom en mededelingen
Psalm 124 OB
1 Dat Israël nu zegge, blij van geest:
Indien de Heer', die bij ons is geweest,
Indien de Heer', die ons heeft bijgestaan,
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.
4 W' ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet:
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De Heer' is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 33 NB
1 Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren | door wie Hem behoren
't feestlied ingezet! | Meldt de blijde mare
bij de klank der snaren, | steek de loftrompet.
2 Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde | overal op aarde,
alles spreekt van Hem. | Heemlen hoog verheven,
vol van blinkend leven, | schiep Hij door zijn stem.
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8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde | uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid. | God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten | nu en voor altijd.
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Filippenzen 1: 1 – 11
1Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de
heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en
diakenen: 2genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere
Jezus Christus.
Dankzegging en voorbede
3Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk 4– in elk gebed van mij
voor u allen bid ik altijd met blijdschap – 5vanwege uw gemeenschap
aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.
6Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen
is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
7Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u
allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn
gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het Evangelie.
8Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innige gevoelens van Jezus Christus.
9En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en
alle fijngevoeligheid,
10opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en
zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,
11vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn,
tot heerlijkheid en lof van God.
Handelingen 16: 9 – 15
Het visioen in Troas
9En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien: er stond een
Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië
en help ons!
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10Toen

hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar
Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons
geroepen had aan hen het Evangelie te verkondigen.
Paulus in Filippi
11Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan
en de volgende dag op Neapolis.
12En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van
Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad.
13En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar
het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten,
spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren.
Lydia en de cipier bekeerd
14En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een
purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde
naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door
Paulus gesproken werd.
15En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op
aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in
mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan.
Opwekking 602
1 Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
2 In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
3 Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
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Verkondiging: ‘Geloofsband’ dl.2 serie over Filippenzen
Liedboek 460
1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
2 Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis Weerklank 150 (staande)
1 Jezus, om uw lijden groot,
2 Heer, om uw zachtmoedigheid,
om uw leven en uw dood
vorst die op een ezel rijdt
die volbrengen ’t recht van God,
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
3 Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

5 Here, om uw bloedig zweet,
als G’ alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

6 Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.
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7 Om het woord van godd’lijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
– zelf hebt G’ uw geding beslecht, –
Kyrie eleison.

8 Om de doornen van uw kroon,
om de gees’ling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

9 Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

10 Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Zegen

Mededelingen
Verruiming coronamaatregelen
1. De maximale groepsgrote is 90 personen (exclusief kinderen tot
en met 12 jaar en medewerkers).
2. Voor bijzondere diensten (zoals doopdiensten) passen we indien
nodig meer maatwerk toe.
3. Ook is er weer een beperkte wijze van samenzang mogelijk. In de
erediensten wordt aangegeven wanneer dit van toepassing is.
4. De aanpassingen gaan per 5 juni in. De nieuwe groepsindeling is
inmiddels verzonden.
Praktisch
• Als u al ingedeeld bent in een eerdere groep hoeft u niets te
doen. Voor de meesten van u geldt dat er niets veranderd. Als u
voor vrijdag 11 juni nog niets heeft gehoord kunt u contact
opnemen met de scriba.
• Wilt u zich voor het eerst aanmelden? Dan ben u van harte
welkom! U kunt uzelf dan aanmelden bij de scriba. Bij voorkeur
via de mail: scriba@cgkzierikzee.nl. Aanmelden kan ook
telefonisch of via de App naar: 06-19710183 (voorkeur na 18:00
uur).
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•
•

Uw mail of app moet de volgende informatie bevatten: naam,
wijknummer, telefoonnummer en het aantal personen dat naar
de kerk wil komen.
Tijdens het fysiek samenkomen nemen we de RIVM maatregelen
in acht. Dat betekent 1,5 meter afstand houden, regelmatige
handenwassen en het dringende advies om een mondkapje te
dragen bij verplaatsingen in het kerkgebouw. Daarnaast moet u
bij corona gerelateerde klachten thuisblijven.

Rooster groepsindeling
Indeling vanaf 13 juni 2021
morgendienst avonddienst soort dienst
13-jun Groep 1
Groep 2
Zondag
20-jun Groep 3
Groep 4
Zondag
H.A. zondag (aangepaste indeling
27-jun
volgt)
De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden
via de website www.cgkzierikzee.nl
Viering Heilig Avondmaal.
Op zondag 27 juni willen we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren.
De viering zal in de lijn van de voorgaande keer worden georganiseerd
met verschillende diensten. Over de precieze invulling wordt u volgende
week middels het getijde geïnformeerd.
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, diaconie en evangelisatie.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk en evangelisatie).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
Kerkenraadsvergadering 16 juni
Op 16 juni hoopt de kerkenraad vanaf 19.30 weer in vergadering bijeen
te komen in ons kerkgebouw.
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Zondag 20 juni
D.V. volgende week zondag hoopt ds. J. van Langevelde in de beide
diensten voor te gaan. In verband met de viering van het Heilig
Avondmaal op zondag 27 juni, zal er op deze zondag ook de
gebruikelijke voorbereiding zijn. De collecten zijn dan bestemd voor kerk
en kerkelijke kassen.
Nieuw leden
Vanuit de hervormde gemeente van Zierikzee wensen met bewijs van
lidmaatschap over te komen naar onze gemeente dhr. W.C. Holm en zijn
vrouw mw. M.C. Holm-Kurvink.
Bijbelklas en Zondagschool
Vanaf d.v. 13 juni is er iedere zondagmorgen Bijbelklas en Zondagschool
op het kerkplein.
We verzamelen, na de Schriftlezing, in de hal van de kerk. Samen lopen
we dan naar het kerkplein.
Na afloop van de dienst kunnen de kinderen op het kerkplein opgehaald
worden.
We kijken er naar uit om jullie weer te zien!
P.s. ben je op zondagmorgen niet in de kerk maar wil je wel meedoen?
Dan kun je werkbladen downloaden op de website.
Namens de leiding van de Zaaier
Huwelijk
Op D.V. vrijdag 25 juni hopen Stefan Flikweert en Mariët Wielhouwer in
het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging vindt om 16.15 plaats
in ons kerkgebouw en wordt geleid door ds. Belder. Hun adres wordt
Muyeweg 4, 4306 AV Nieuwerkerk.
Wisseling wijkdame wijk 8
Vanaf heden heeft zr. Alida Otte de taak van wijkdame van Nelly de
Bruijne overgenomen.
Geslaagd?
Beste jongeren/examenkandidaten, In deze spannende examentijd
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vraag ik jullie om, als je weet of je geslaagd bent voor de opleiding die je
volgt dit aan mij door te geven via Leenbets@zeelandnet.nl gr.Leen
Moerland ( jeugdouderling)
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
CGK Zierikzee
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
• Co Overduin en zijn gezin; Co heeft afgelopen week een teleurstellend
bericht gekregen. Er kan geen operatie meer plaatsvinden. Zodra dat
echt nodig is moet hij met zware medicijnen beginnen die de groei van
de tumoren afremt.
• de fam. C. Legemate-van de Sluis; br. Cees Legemate is definitief
verhuisd naar woongroep 59 in Borrendamme.
• de bewoners van de diverse zorgcentra op ons Eiland
• de jongeren die de uitslag van hun examen kregen of daar nog met
spanning op wachten
CGK Haamstede
• Kees Bas, die komende dinsdag geopereerd moet worden
Mocht u of jij een gebedspunt hebben waar we als gemeente in de
zondagse eredienst samen voor kunnen bidden of danken, dan graag
doorgegeven 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. 413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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