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Welkom en mededelingen
Psalm 65: 1 en 2 OB
Stil gebed, votum en groet
Opwekking 797
Leefregel van God
Psalm 34: 5 NB
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Evangelische Liedbundel 469
Kinderen naar de Bijbelklas
Schriftlezing: Filippenzen 1: 1-11
Psalm 25: 4 en 7 OB
Verkondiging: ‘Geestelijke groei’
dl. 3 Prekenserie over de brief aan de
Filippenzen
Evangelische Liedbundel 308: 2, 3 en 4
Lezing eerste deel Avondmaalsformulier
Opwekking 123
Dankgebed en voorbeden
Zingende Gezegend 240: 1 en 2
Zegen

Welkom en mededelingen
Zingende Gezegend 241: 1
Stil gebed, votum en groet
Liedboek 428: 2, 3 en 4
Gebed
Schriftlezingen:
Handelingen 28: 11-31
Filippenzen 1: 12-18
Psalm 30: 1 en 3 OB
Verkondiging;
‘Meewerken ten goede”| dl.4
Prekenserie over de brief aan de
Filippenzen
Liedboek 314: 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbeden
Psalm 42: 3 en 5 OB
Geloofsbelijdenis (staande)
Liedboek 314: 4
Zegen
1.

Bij de diensten
Vandaag lezen we verder in de brief aan de Filippenzen. Vanmorgen
denken we daarbij ook aan het Avondmaal. D.V. volgende week zondag
willen we dat in vier diensten vieren (10.00 uur, 14.00 uur, 16.00 uur en
18.00 uur). Laten we er samen naar uitzien. Een van de redenen noemt
Paulus in Fil.1,6: 'Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk
begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus'. Brood
en wijn zijn ons door Christus van harte gegund en gegeven omdat Hij
wil dat wij het volhouden om in Hem te geloven. Met dit geestelijk
voedsel maakt Hij ons geloof sterker. Daarbij gaat het niet alleen om ons
behoud, maar ook om de heerlijkheid en lof van God (vs.11).
In de avonddienst gaat het over de zin en het doel van het lijden. Niet
het 'algemene' lijden waar deze wereld vol van is, maar het lijden dat
onvermijdelijk je deel is als je in Christus gelooft. Dit lijden is 'draaglijk'.
Paulus is daar een sprekend voorbeeld van. Wat het geheim van deze
moedige geloofshouding is, zullen we samen overdenken. Een leerzame
en bemoedigende zondag!
ds. Jan van Langevelde

Liederen morgendienst
Psalm 65 OB
1. De lofzang klimt uit Sions zalen
tot U met stil ontzag.
Daar zal men U, o God, betalen
geloften, dag bij dag.
Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
o Hoorder der gebeên,
dies zullen allerlei geslachten
ootmoedig tot U treên.
2.

2. Een stroom van ongerechtigheden
had d' overhand op mij,
maar ons weerspannig overtreden
verzoent en zuivert Gij.
Welzalig, dien Gij hebt verkoren,
dien G' uit al 't aards gedruis
doet naad'ren, en Uw heilstem horen,
ja, wonen in Uw huis.
Opwekking 797
1. U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Refrein: Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
3. U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn. Refrein
3.

Psalm 34 NB
5. Komt kind'ren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
Wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.
Evangelische Liedbundel 469
1. Wil je wel geloven
dat het groeien gaat,
klein en ongeloof’lijk
als een mosterdzaad,
dat je had verborgen
in de zwarte grond
en waaruit een grote
boom ontstond.

2. Wil je wel geloven,
het begin is klein,
maar het zal een wonder
boven wonder zijn,
als je het gaat wagen
met Gods woord alleen;
dan gebeuren wond͜eren
om je heen.

3. Wil je wel geloven | dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen | leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt | als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit | boven de haat.
Schriftlezing: Filippenzen 1: 1 – 11
1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de
heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en
diakenen:
2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus
Christus.
Dankzegging en voorbede
3 Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk
4 -in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap 5 vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot
nu toe.
4.

6 Ik

vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen
is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
7 Het 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.
8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innige gevoelens van Jezus Christus.
9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en
alle fijngevoeligheid,
10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en
zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,
11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn,
tot heerlijkheid en lof van God.
Psalm 25 OB
4. 's HEEREN goedheid kent geen palen.
God is recht, dus zal Hij door
onderwijzing hen, die dwalen, | brengen in het rechte spoor.
Hij zal leiden 't zacht gemoed | in het effen recht des HEEREN:
wie Hem need'rig valt te voet, | zal van Hem Zijn wegen leren.
7. Gods verborgen omgang vinden | zielen, waar Zijn vrees in woont;
't heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, | naar Zijn vreêverbond, getoond.
D' ogen houdt mijn stil gemoed | opwaarts, om op God te letten:
Hij, Die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.
Evangelische Liedbundel 308
2. O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam:
'k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.
3. Zie Heer, hier ben i͜ ͜k; maak mij een vat voor U;
woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil, maak me ͜ook van hoogmoed vrij;
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.

5.

4. O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij.
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.

Formulier voor de viering van het heilig avondmaal
Gemeente van onze Here Jezus Christus,
In Matteüs 26 wordt de instelling van het heilig avondmaal als volgt
beschreven:
En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en
gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. En
Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide:
Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor
velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van
nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken,
tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk
mijns Vaders.
Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God
de Vader zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te
dragen. Daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die
Christus ging, zijn angsten in Gethsemané en zijn sterven aan het kruis
op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude
Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaars
doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed dat aan
de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest
Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. Ook bij de
tempeldienst vloeide bloed om de zonden te verzoenen. Zo hebben wij
het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het Lam dat de
zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe
verbond dat bekrachtigd werd toen Hij uitriep: Het is volbracht!
Wie bescherming zoekt achter dat bloed, heeft versterking van het
geloof nodig. De Here gebruikt daarvoor naast het hoorbare Woord ook
de zichtbare tekenen van brood en wijn. Voor hen die daarvan eten en
drinken, is zelfonderzoek noodzakelijk.
Ten eerste zal ieder moeten beseffen, dat hij schuldig is door het
overtreden van Gods wet, dat hij daardoor de vloek van
6.

God waardig is en dat hij met berouw voor Hem dient te buigen. Verder
moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft, dat
hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Jezus Christus.
Ten slotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is, voortaan uit
dankbaarheid met heel zijn leven God de Here en zijn naaste te dienen
en lief te hebben. Zij die deze gezindheid niet kennen, mogen niet aan
het avondmaal deelnemen.
Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder
zonden zijn. Integendeel, als wij gebukt gaan onder onze zonden en
onze redding bij Christus zoeken, zijn we bij Hem welkom. Dan zal Hij
ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt Hij het
heil uit: vergeving van zonden en eeuwig leven. Dan ervaren wij door
zijn Geest de eenheid met onze Gastheer, zoals Paulus daarover spreekt
in zijn brief aan de Galaten: Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef
ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Die Geest verbindt ons ook aan elkaar: Omdat het één brood is, zijn wij,
hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene
brood.
Zo genieten wij aan de tafel van de Here de voorrechten die wij nu reeds
in Christus hebben. Daarnaast vestigt de avondmaalsviering onze
aandacht ook op de toekomst. Paulus zegt immers dat wij de dood van
de Here moeten verkondigen totdat Hij komt. Wij zien dan ook uit naar
de wederkomst van Christus en naar de bruiloft van het Lam, waar Hij
de wijn met ons nieuw zal drinken in het Koninkrijk van zijn Vader.
Amen, kom, Here Jezus!
Opwekking 123
1. Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader. | Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde | die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, | groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. | Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
7.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein
Zingende Gezegend 240
1. Gaat heen in vrede,
handen vol zegen,
hartverwarmend voor iedereen!
Wie zich wil geven,
die vindt het leven
niemand leeft voor zichzelf
alleen.
Weest allerwegen
elkaar ten zegen,
te allen tijde
vol medelijden,
elkander toegewijd in lief en leed
tot alle dromen
zijn uitgekomen:
de bruiloftsgasten
niet langer vasten,
maar met Gods vrolijkheid zijn
overkleed.

2. Zing opgetogen,
God in den hoge,
wijn en spijzen heeft Hij bereid.
Hij zal u leiden,
staat u terzijde
ook als eenmaal de dood u scheidt.
Loopt alles tegen,
niets rooft zijn zegen,
kunt gij niet verder,
Hij is uw herder
prijst Hem hartstochtelijk en weest verblijd!
Klap in uw handen,
laat lampen branden,
dansen de voeten:
eens zal begroeten
de bruid haar Bruidegom- in eeuwigheid!

Liederen avonddienst
Zingende Gezegend 241
1. Het is uw goedheid, Heer der heren,
dat wij tot hier gekomen zijn;
uw daglicht zal de koude keren,
liefde verwarmt als zonneschijn !
Grenzeloos groot is uw genade,
onpeilbaar uw barmhartigheid;
God zij geloofd om al zijn daden
vol is ons hart van vrolijkheid!
8.

Liedboek 428
2. Als Gij mij wilt hoeden,
ben ik voor het woeden
van de vijand vrij.
Laat de satan tieren
en zijn zege vieren,
Jezus staat mij bij.
Lijkt het wel of dood en hel
over mij schijnt los te breken,
Jezus is mijn vrede.

3. Wat gij ook aan schatten,
wereld, moogt bevatten,
Jezus is mijn lust.
Ach, wat zou ik wensen
eer en hoop der mensen,
elders is mijn rust.
Smaad en nood en kruis en dood
zal mij, wat ik ook moet lijden,
niet van Jezus scheiden.

4. Wat zou ik nog treuren,
als de Heer der vreugde,
Jezus, binnenschrijdt!
Zij die God beminnen
zullen vreugde winnen
ook uit bitterheid.
Of mij 't kwaad naar 't leven staat,
toch zijt Gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.
1e Schriftlezing: Handelingen 28: 11-31
Paulus komt in Rome
11 En na drie maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië, dat op
het eiland overwinterd had en als teken Castor en Pollux had.
12 En toen wij in Syracuse aangekomen waren,
bleven wij er drie dagen.
13 Daarvandaan voeren wij eromheen en kwamen in Regium aan, en
doordat er na één dag een zuidenwind opstak, kwamen wij de tweede
dag in Puteoli,
14 waar wij broeders aantroffen en ons verzocht werd zeven dagen bij
hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome.
15 En daarvandaan kwamen de broeders, die van onze zaken gehoord
hadden, ons tegemoet, tot Appiusmarkt en de Drie Tabernen. Toen
Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed.
9.

16 En

toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de
gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd
toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.
17 En het gebeurde na drie dagen, dat Paulus hen die de voornaamsten
van de Joden waren, bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij
tegen hen: Mannenbroeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of
de gewoonten van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene
overgeleverd in de handen van de Romeinen.
18 Die wilden mij, nadat zij mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er
in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf.
19 Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de
keizer te beroepen, maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te
beschuldigen.
20 Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen: om u te zien en met u te
spreken, want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om.
21 Maar zij zeiden tegen hem: Wij hebben geen brieven met betrekking
tot u uit Judea ontvangen en ook heeft niemand van de broeders die
hier gekomen zijn, iets verkeerds over u gemeld of van u gezegd.
22 Maar wij willen wel graag van u horen wat u denkt, want wat deze
sekte betreft, is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt.
23 En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen
naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het Koninkrijk van God aan
hen uit en getuigde ervan, en hij probeerde hen, van 's morgens vroeg
tot de avond toe, zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te
bewegen tot het geloof in Jezus.
24 En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd,
maar anderen geloofden niet.
25 En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus
dit ene woord gezegd had:
Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze
vaderen gezegd:
26 Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist
niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken,
27 want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren
slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op
enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met
10.

het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.
28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen
gezonden is, en die zullen luisteren.
29 En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar
redetwistend.
30 En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, en
ontving allen die naar hem toe kwamen.
31 Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere
Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.
2e Schriftlezing: Filippenzen 1: 12-18
De vrucht van Paulus' gevangenschap
12 En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer
tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13 zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is
geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14 en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn
gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog
overvloediger onbevreesd te durven spreken.
15 Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht,
maar anderen ook uit welwillendheid.
16 De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met
de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen,
17 maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging
van het Evangelie aangesteld ben.
18 Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd,
of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd
ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.
Psalm 30 OB
1. Ik zal met hart en mond, o HEER’,
Uw naam verhogen en Uw eer,
dewijl Gij mij Uw bijstand boodt,
mij optrokt uit den diepsten nood,
zodat de vijand in mijn lijden
zich over mij niet mocht verblijden.

3. Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft,
geeft lof den HEER’, Die eeuwig leeft!
Zijn vlekkeloze heiligheid
zij ter gedachtenis verbreid.
Een ogenblik moog' ons doen beven,
Zijn gunst verduurt een eeuwig leven.
11.

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 zijn is de͜ ͜aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

2. Gezanten gaan door alle landen,
een heil'ge opdracht drijft hen voort,
zij vrezen strijd noch smaad, noch
banden,
zij houden vast aan Jezus' woord.
Het mart'laarsbloed is 't zaad der kerk,
de wasdom is des Heren werk.

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.
Psalm 42 OB
3. O mijn ziel, wat buigt g' u neder,
waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lust,
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven,
want ik zal Zijn naam nog loven.

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.

Liedboek 314
4. Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Eén kudde, ͜één Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard' en hemel één!

12.

Mededelingen
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk en kerkelijke kassen.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk en kerkelijke kassen).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
Zondag 27 juni
D.V. volgende week zondag hoopt ds. J. van Langevelde in alle diensten
waarin we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren voor te gaan. De
collecten zijn dan bestemd voor kerk, diaconie, en stichting Red een
Kind.
Viering Heilig Avondmaal.
D.V. zondag 27 juni willen we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren
in drie erediensten. Dat betekent dat per volgende week zondag in lijn
met de verwachte versoepelingen van 26 juni de groepsgrote weer zal
toenemen. Degenen die in groep 4 zitten zullen worden ingedeeld in de
overige groepen, zodat iedere groep in ieder geval naar 1 viering kan. De
betrokkenen ontvangen hier in de loop van de nieuwe week via de email
bericht over.
Indien gasten zich met onze gemeente verbonden weten en zij ook in
hun eigen gemeente mogen deelnemen, dan zijn zij ook bij ons van
harte welkom om het Avondmaal mee te vieren. Voor hen die geen hele
dienst kunnen bijwonen is er om 16:00 uur een korte Avondmaalsviering
in de kerk. In verband met de registratie worden gasten en leden die
nog niet zijn ingedeeld gevraagd zich te melden bij de scriba. Dit kan via
de mail: scriba@cgkzierikzee.nl of telefoon 06- 19710183.
De vieringen zullen net zoals de voorgaande keer in oktober coronaproof plaatsvinden door middel van het uitdelen van brood en wijn door
ambtsdragers.
Er zijn leden die onder normale omstandigheden graag het Avondmaal
in de kerkzaal meevieren, maar nu vanwege besmettingsgevaar niet
naar de kerk kunnen komen omdat ze in de risico-groep vallen. 13.

Mochten zij graag thuis gelijktijdig met de viering in de kerk het
Avondmaal mee willen vieren, dan is dit in principe mogelijk. De
kerkenraad zal in dat geval proberen het zo te regelen dat u dit in
aanwezigheid van een ambtsdrager thuis kunt doen. U wordt verzocht
daarover contact op te nemen met uw wijkouderling.
De groepsindeling en de aanvangstijden voor de diensten van volgende
week zondag vindt u op het Getijde.
Rooster groepsindeling
Indeling vanaf 13 juni 2021
Morgendienst Middagdienst Avonddienst
10.00
14:00
18.00
soort dienst
13-jun

Groep 1

Groep 2

Zondag

20-jun

Groep 3

Groep 4

Zondag

Heilig
27-jun
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Avondmaal
• 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.
• Wilt u zich voor het eerst aanmelden? Dan bent 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).
• Uw mail of app moet de volgende informatie bevatten: naam,
wijknummer, telefoonnummer en het aantal personen dat naar
de kerk wil komen.
De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te
vinden via de website www.cgkzierikzee.nl
14.

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 Stefan Flikweert & Mariët Wielhouwer
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.
Kerkelijk overkomst
Vanwege het bovengenoemde voorgenomen huwelijk wenst Mariët
Wielhouwer per 25 juni met doopbewijs over te komen vanuit de
Hervormde gemeente te Sommelsdijk naar onze gemeente.
Huwelijk Jamy Dijselijnck & Wendy Slager
Op D.V. vrijdag 2 juli hopen Jamy Dijselijnck & Wendy Slager in het
huwelijk te treden. De trouwdienst zal om 15.00 plaatsvinden in Slot
Moermond (Renesse) en geleid worden door ds. J. van Langevelde. Het
adres: Hoogaars 10, 4617 GE Bergen op Zoom.
Heeft u een mededeling voor op Getijde? Geef dit voor donderdag
18.00 uur door aan de scriba. Tel. 06-19710183 scriba@cgkzierikzee.nl

15.

Gebedspunten
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. 0111-413385, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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