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ZONDAG
Morgendienst 10.00 uur

Avonddienst 17.00 uur

Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel/Piano: Hans Biesma
Viool: Marit Klompe
Zang: Josephine Schroevers en Mark
de Gast
Ouderling: Joël Echler

Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano: Eveline de Waard
Een aantal jongeren zal aan deze
dienst meewerken met zang en
muziek
Ouderling: Leen Moerland

Welkom
In memoriam: Pieter Flikweert
Psalm 4: 3 NB
Mededelingen
Zingende Gezegend 216: 1, 2 en 5
Stil gebed, votum en groet
Weerklank 616
Leefregel van God
Weerklank 8
Gebed om de Heilige Geest
Aanbieden Bijbels
Evangelische Liedbundel 459: 1 en 2
1e Schriftlezing: 2 Timotheüs 3; 14-17
2e Schriftlezing: 2 Petrus 1; 19-21
Opwekking 755
Verkondiging: ‘Lees maar in de Bijbel!’
dl. 5 Prekenserie over de eredienst
Opwekking 687: 2 en 3
Dankgebed en voorbeden
Weerklank 544: 1, 2 en 4
Zegen

Welkom en mededelingen
Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 OB
Stil gebed, votum en groet
Opwekking 194 | m.m.v. jongeren
Gebed
Schriftlezing:
Hebreeën 11; 1-3 en 8-16
‘God keert alles om’ | m.m.v.
jongeren
Verkondiging: ‘Ik geloof’
Weerklank 360: 1, 2, 3, 4 en 5
Dankgebed en voorbeden
Weerklank 439
Geloofsbelijdenis (staande)
Opwekking 832 | m.m.v. jongeren
Zegen

1.

BIJ DE DIENSTEN

Vandaag is het 'Jeugdzondag'. In de loop der jaren ben ik het een aparte
naam gaan vinden, om eerlijk te zijn. Onlangs reageerde ik in een preek op
de bekende uitspraak dat 'de jeugd de kerk van de toekomst is'. De jeugd zei ik - is niet minder 'de kerk van vandaag' dan de ouderen dat zijn. In
diezelfde lijn is de suggestie dat op Jeugdzondag 'de jeugd' ineens alle
aandacht krijgt ook iets om over na te denken. Alle 52 zondagen die het
jaar rijk is, gaat het in de gemeente en in de eredienst immers om 'de
groten met de kleinen' (Psalm 87). Niettemin is het fijn en waardevol om
diensten te hebben waarin de liederen en de verkondiging meer op
kinderen en jongeren zijn gericht (omdat de meeste kerkdiensten nog altijd
goeddeels op de oudere leden zijn afgestemd). Dat gebeurt vandaag, zowel
vanmorgen als vanmiddag (17.00 uur!). Dat de jeugd zich daar ook zelf bij
in laat schakelen is iets om dankbaar voor te zijn. Oud en jong wens ik een
fijne jeugdzondag!
ds. Jan van Langevelde

2.

Liederen morgendienst
Psalm 4 NB
3. Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.
Zingende Gezegend 216
1. God lof! Wij zijn genodigd tot
het vieren van een feest,
bemoedigd door de groet van God,
geroepen door de Geest.

2. Wie oren heeft, die hore wat
God zijn gemeente zegt,
hoe Hij de Schrift ons als een schat
ontsluit en openlegt.

5. Wie zou dan niet God loven waar
Hijzelf zijn volk ontmoet,
voortdurend bidden met elkaar
om licht dat leven doet?
Weerklank 616
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, | uw Woord is een licht,
uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Weerklank 8
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft. | En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht. | Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen. | Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

3.

Evangelische Liedbundel 459
1. Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag,
dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag.

2. Read your bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow,
if you want to grow,
if you want to grow.
Read your bible, pray every day,
if you want to grow.

1e Schriftlezing: 2 Timotheüs 3; 14-17
14 Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent,
omdat u weet van wie u het geleerd hebt,
15 en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot
zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.
16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de
rechtvaardigheid,
17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk
volkomen toegerust.
2e Schriftlezing: 2 Petrus 1; 19-21
19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er
goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere
plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een
eigenmachtige uitleg toelaat;
21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens,
maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben
gesproken.
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.

4.

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
Waar zouden wij gaan, Heer?
Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.

)
)
)

4x

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
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!
Opwekking 687
2. Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is; | leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan;
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.
5.

Weerklank 544
1. De herder is er elke dag,
bij voorspoed en bij tegenslag.
Hij zorgt, als hij zijn kudde hoedt,
zoals een herder zorgen moet.

2. Hij zorgt voor water, gras en rust,
hij is zich van zijn taak bewust.
Wanneer een schaap is afgedwaald,
dan wordt het door hem thuisgehaald.

4. De goede Herder zorgt voor jou.
Volg Hem altijd en dien Hem trouw.
Lees steeds je Bijbel, elke dag,
en bid, zolang je leven mag!

Liederen avonddienst
Psalm 100 OB
1. Juich aarde, juicht alom den HEER’,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer!
Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
2. De HEER’ is God. Erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt -en geenszins wijtot schapen, die Hij voedt en weidt,
een volk tot Zijnen dienst bereid.
3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,
met lofzang in Zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem!
4. Want goedertieren is de HEER’,
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

6.

Opwekking 194: U maakt ons één
(voorspel: blazers/ en cello -> lied 1x)
(Solo: Marije)
U maakt ons één
U bracht ons te samen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één
U bracht ons te samen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
(Jeugd + gemeente)
U maakt ons één
U bracht ons te samen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één
U bracht ons te samen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan, | dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin
Schriftlezing: Hebreeën 11; 1-3 en 8-16
Geloofsgetuigen
1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een
bewijs van de zaken die men niet ziet.
2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.
3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het
Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit
wat zichtbaar is.
7.

8

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam
geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen
zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.
9 Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als
in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die
mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte.
10 Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de
Bouwer en Ontwerper is.
11 Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te
worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij
Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.
12 Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al
gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en
als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is.
13 Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de
beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en
geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en
bijwoners op de aarde waren.
14 Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een
vaderland zoeken.
15 En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan
waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren.
16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland.
Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden.
Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.
God keert alles om
Voorspel door piano, blazers en cello

(Jeugd)
God keert alles om en brengt de hemel hier.
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind.
God keert alles om en is in zwakheid sterk,
als Hij door een weg van lijden overwint.
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen.
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam.
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om.
8.

(Jeugd + gemeente)
God keert alles om en brengt ontheemden thuis.
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld.
God keert alles om en geeft vermoeiden rust.
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld.
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen.
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam.
Waar God zelf op aarde komt, daar keert God alles om.
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen.
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam.
Waar God zelf op aarde komt, waar God zelf op aarde komt daar keert God
alles om.
(Jeugd)
God keert alles om en leidt ons naar het kruis,
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt.
God keert alles om en laat door Jezus zien,
dat de hemel met zijn komst de aarde raakt.
Weerklank 360
1. Geloof is, dat men God vertrouwt
en vast op zijn beloften bouwt
Geloof is, dat men ’t aangezicht
alleen op Christus houdt gericht.

2. Geloof in Jezus vindt gewis
al wat voor redding nodig is.
Geloof neemt alles uit zijn hand
en schept een ware liefdeband.

3. Geloof maakt onze liefde rein
en leert ons kind’ren Gods te zijn,
geeft ons geweten rust en vree
en deelt ons troost in ’t lijden mee.

4. Geloofd zij God, die eeuwig leeft,
en ons ’t geloof gegeven heeft
in Jezus, zijn geliefde Zoon,
de ware weg en levensbron.

5. Kom ons geloof te hulp, o Heer
bewaar het tot de ommekeer
waarin geloof aanschouwen wordt
en wij U loven, onverkort.
9.

Weerklank 439
1. Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2. ’k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God,
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3. Heer, U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Opwekking 832: Jezus overwinnaar
Voorspel: piano en cello
(Solo: Iwan)
Waar U verschijnt wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door
de klank van Uw stem | Alles buigt voor Koning Jezus.
(Iwan + jeugd)
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, en ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

10.

(Gemeente + jeugd)
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht?
Waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel
weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in
Uw grote naam.
Jezus, Overwinnaar!
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in
Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
Naam boven alle namen. 7x
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in | Uw grote Naam.
Jezus Overwinnaar! | Ongeëvenaarde kracht ligt in
Uw grote Naam. | Jezus Overwinnaar! 3x
11.

Mededelingen
•Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, diaconie en Stichting Timon.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie, St. Timon).
•Geen Bijbelklas/Zondagsschool op Jeugdzondag
Deze zondag is er gèèn Bijbelklas en Zondagsschool. Er is wel crèche.
•Zondag 26 september
D.V. volgende week zondag gaat in de ochtend voor ds. J. van Langevelde
en in de avonddienst ds. A.G.M. Weststrate. De collecten zijn volgende
week bestemd voor de kerk, kerkelijke kassen en de zending.
In de morgendienst vindt er een voorbereidingsdienst plaats voor de
viering van het Heilig Avondmaal, dat gehouden zal worden op zondag 3
oktober. De viering zal op aangepaste wijze plaatsvinden in drie
erediensten. Via de mail wordt u geïnformeerd over uw groepsnummer.
De groepsindeling vindt u hieronder.
Indeling vanaf 19 september 2021
morgendienst
middagdienst
Avonddienst
19-sep

Groep 1

Groep 2

26-sep

Groep 2

Groep 1

03-okt
Groep 1
Groep 2
Groep 3
De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden via
de website www.cgkzierikzee.nl
•Versoepelingen
De kerkenraad heeft in lijn met de landelijke ontwikkelen besloten dat de
verplichte 1,5 meter afstand in ons kerkgebouw opgeheven wordt. Echter
de opheffing van deze maatregel voor de erediensten gaat in ons
kerkgebouw pas in per zondag 10 oktober en niet per zondag 26
september. De reden hiervoor is dat 3 oktober de viering van het Heilig
Avondmaal plaatsvindt. Aangezien de viering nog niet op de gebruikelijke
wijze kan plaatsvinden vindt de kerkenraad het meest
12.

verstandig om per zondag 10 oktober de 1,5 maatregel los te laten. Op
deze wijze ontstaat er geen verwarring over de tussenliggende periode.
Het jeugdwerk en overige activiteiten in het kerkgebouw kunnen wel vanaf
de 25e zonder de 1,5 meter maatregel van start gaan.
Concreet betekent dit dat per zondag 10 oktober het bezoeken van de
diensten wordt vrijgegeven, aanmeldingen voor diensten zijn dan niet
meer noodzakelijk. U bent dan van harte welkom om weer de beide
zondagse erediensten te bezoeken. Wij kijken er naar uit!
Tot slot de ander basismaatregelen blijven na 10 oktober wel van kracht in
ons kerkgebouw.

•

Voor een bezoek aan ons kerkgebouw verzoeken we u om de RIVM
basismaatregelen in acht te nemen.
• Wilt u zich voor het eerst aanmelden? Dan bent u van harte welkom! U
kunt uzelf aanmelden bij de scriba. Bij voorkeur via de mail:
scriba@cgkzierikzee.nl. Aanmelden kan ook telefonisch of via de App
naar: 06-19710183.
• Uw mail of app moet de volgende informatie bevatten: naam,
wijknummer, telefoonnummer en het aantal personen dat naar de kerk
wil komen.
•Attestatie
Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid is met
attestatie overgekomen naar onze gemeente br. G.J.H. Vogel en zijn
vrouw zr. C.M. Vogel-van der Meulen.
Hun adres is Tuin 25, 4307 CH te Oosterland.
•Overkomst
Vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente te Oosterland wensen
br. P. C. de Boed en zijn vrouw zr. D.E. de Boed-Dooge met bewijs van
lidmaatschap en twee kinderen, Jan Jacob Cornelis en Laurens Frans de
Boed als dooplid over te komen naar onze gemeente.
Hun adres is Margrietstraat 10, 4307 BV te Oosterland.
13.

•Verkiezing ambtsdragers
Woensdag 29 september wordt een brede kerkenraadsvergadering
gehouden. Daarin zal gesproken worden over de vervulling van de
komende vacatures in de kerkenraad. Aftredend als ouderling zijn de
broeders: N.P Cats en J.W. van de Velde. Aftredend als diaken zijn de
broeders: M. den Boer, P. Hulzenbos en J.W. van Nieuwenhuize.
De gemeente wordt van harte opgeroepen namen in te dienen van
ambtsdragers die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken.
Namen kunt u indienen tot en met dinsdagavond 18:00 uur bij de scriba
scriba@cgkzierikzee.nl, of via uw wijkouderling.
•Muzikaal Talent Event
Laten we God eren met muziek en zang! Save the date, zangers en
muzikanten: jullie zijn welkom op vrijdagavond 8 oktober op een nieuw
Muzikaal Talent Event. Deze avond zullen we d.m.v. een workshop een
aantal mooie liederen oefenen voor de morgendienst van zondag 10
oktober (meedoen zonder uitvoeren mag ook!).
Iedereen die in de afgelopen periode één of meerdere malen heeft
meegewerkt aan de livestream-kerkdiensten is hartelijk uitgenodigd voor
een gezamenlijke maaltijd in de zaal van de kerk. Inloop vanaf 17.30u, start
maaltijd 17.45u. Aansluitend is het mogelijk mee te doen met het Talent
Event. Meer info en opgeven vóór 24 september via: lydiaflikweert@live.nl
•Start catechisatieseizoen 2021 – 2022 vanaf dinsdag 21 september!
Beste jongeren, we zien ernaar uit jullie weer te ontmoeten! We bidden
dat God ook dit nieuwe catechisatieseizoen zegent.
Wanneer starten we?
Dinsdagmiddag 21 september starten de jongeren van 10-11 jaar. Deze
startmiddag begint met een gezamenlijke maaltijd om 17.00 uur en duurt
tot 19.00 uur.
De catechisaties voor de jongeren van 12 t/m 17 jaar starten op dinsdag 21
september. Deze startavond begint met een gezamenlijke maaltijd om
18.00 uur en duurt tot 20.00 uur.
Donderdagavond 23 september in de grote zaal van de kerk de jongeren
van 18 jaar en ouder en belijdeniscatechese:
14.

•

•

Dominee J. van Langevelde (ds) start van 19.30-20.15 uur voor de
jongeren van 18 jaar en ouder en voor oudere jongeren die dinsdag
niet kunnen.
Vanaf 20.30 uur geeft de ds belijdeniscatechisatie (dit laatste in
overleg met de groepen).

Vrijdagavond 24 september in de kleine zaal van de kerk voor de
jongeren/studenten die op dinsdag en donderdag niet kunnen.
De groepsindelingen, catecheten en leerstof vanaf 28 september:
Dinsdagmiddag:
Hanneke Kooman ontvangt de 10 jarigen van 17.00 – 17.45 uur in de
bovenzaal van de kerk. Mart Koopman ontvangt op hetzelfde tijdstip de 11
jarigen in de kleine zaal van de kerk. Op eenvoudige en creatieve wijze
vergroten ze de Bijbelkennis en vertellen wat er gebeurt in de kerkdienst
voor deze doelgroepen. Indien mogelijk leggen ze hierbij een relatie met
het door de ds gekozen week thema.
Dinsdagavond:
Van 19.30 – 20.15 uur de jongeren van 12 t/m 17 jaar. Deze jongeren en de
catecheten starten gezamenlijk met welkom, gebed en samen zingen.
Daarna gaan ze in kleinere groepen op leeftijd (zie hierna) uiteen:
• Leander de Bruine ontvangt de 12 en 13 jarigen in de kleine zaal van de
kerk. Hij hanteert de leermethode Follow up.
• Digne van de Velde en Arieke Bin-Kloet ontvangen de 14 en 15 jarigen
in de bovenzaal van de kerk. Ook zij gebruiken de leermethode Follow
up.
• Ds ontvangt de 16 en 17 jarigen in de grote zaal van de kerk. De ds
borduurt voort op centrale thema’s om samen te spreken over wat een
leven met God vanuit dit thema voor hen inhoudt.
Donderdagavond:
• Ds start van 19.30-20.15 uur voor de jongeren van 18 jaar en ouder en
voor oudere jongeren die dinsdag niet kunnen.
• Vanaf 20.30 uur geeft de ds belijdeniscatechisatie (dit laatste in overleg
met de groepen).
15.

Vrijdagavond:
Mart Koopman hanteert o.a. thema’s en vrije lesstof afgestemd (ook het
tijdstip) op en met de deelnemers waarvan de leeftijd variabel is. Heb je
vragen of wil je je aanmelden? Neem svp contact op met en via
martkoopman@planet.nl
Belijdeniscatechese
Jongeren die overwegen om dit jaar de belijdeniscatechese te volgen
nodigt de ds van harte uit om dat aan hem door te geven via
(predikant@cgkzierikzee.nl; 06-27001847). Laat het ook gerust aan hem
horen als je nog aarzelt of eerst meer informatie over de opzet en de
planning van de belijdeniscatechese wil hebben.
We zijn ook blij met Hans Holwerda, Freek Hullekes en Kees Kristalijn die
willen invallen bij absentie van genoemde catecheten.
Uitnodiging voor de ouders van de catechisanten voor maandag 20
september om 20.00 uur in de grote zaal
Uw kinderen en de catecheten kunnen niet zonder uw gebed om Zijn zegen
over het onderwijs aan uw kinderen: bid u mee?! Tevens is er gelegenheid
nader kennis te maken met de nieuwe jeugdouderling Leen Moerland, die
de coördinatie van de catechisaties uitvoert.
Heb je nu al vragen? Neem svp contact op met en via
leenbets@zeelandnet.nl
Heeft u een mededeling voor op het Getijde? Geef dit voor donderdag
18.00 uur door aan de scriba; email: scriba@cgkzierikzee.nl /
tel. 06-19710183
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Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
• zr. Nel Flikweert en haar gezin; we bidden om troost en kracht bij het
verwerken van het verlies van hun man en (groot)vader
• de kinderen en (achter)kleinkinderen van zr. C.Quist-Boot, die afgelopen
maandag hun moeder en oma hebben begraven
• zr. J. van Mourik-van der Wekken, nu ze op de woongroep in
Borrendamme haar laatste aardse levensfase doormaakt
• br. J.P. Boot, die is opgenomen in hospice Het Clarahofje in Goes, omdat
zijn levenskrachten steeds verder afnemen
• Hans en Josca Boot-Bolle en hun gezin; ze zijn dankbaar omdat afgelopen
maandag hun dochter en zusje Mia geboren werd
• de catechese en al het andere jeugdwerk

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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