Getijde voor zondag
26 september 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. A.G.M. Weststrate

Bij de diensten
'Welkom thuis' - dat is vanmorgen het thema voor de verkondiging. We
lezen één van de bekendste gelijkenissen van Jezus, nl. die van de
verloren zoon (Lucas 15,11v). Nadat hij een deel van zijn leven op eigen
gekozen wegen had rondgedwaald, liep hij op tijd vast. Noem het maar
een geluk, of nog beter nog: genade. Want in de persoonlijke crisis brak
het juiste inzicht door: 'ik ben ver van huis'. Dat besef zorgde voor een
ommekeer in zijn hart. En maakte dat hij terug ging naar waar hij vandaan
kwam en hoorde, nl. thuis. In de preek wil ik uitleggen wat er vervolgens
met hem en thuis gebeurt. Bij de toepassing zal ik de vier beelden
gebruiken die we onlangs uit de Bijbel haalden toen we het over de
eredienst hadden: 'op audiëntie bij de Koning', 'het huisgezin van de
Vader', 'lichaam van Christus' en 'tempel van de Geest'. Ze kunnen ons in
deze week van voorbereiding duidelijk maken op welke goede gronden
ook wij ons bij God welkom mogen weten, in Zijn huis en aan Zijn tafel. In
de avonddienst gaat ds. A.G.M. Weststrate uit Biezelinge voor. Zelf hoop
ik 's middag in Middelburg te zijn. Gezegende diensten!
ds. Jan van Langevelde

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Orgel/piano: Sem Bienefelt
Dwarsfluit: Marline Wessels
Zang: Evi Overduin
Ouderling: Peter Legemate
Welkom en mededelingen
Zingende Gezegend 218
1 Heer, wij zijn bijeengekomen,
mensen, overal vandaan;
hadt Gij ons niet meegenomen,
niemand was hierheen gegaan,
want wij schromen hier te komen,
volop in het licht te staan.

2 Komend uit een nacht van zonden
staan wij voor U, groot en klein,
en belijden onomwonden:
schuldig zijn wij en onrein.
Ach, wij vonden zoveel zonden
dat zij niet te tellen zijn.
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4 Laat uw liefde ons bestralen, | laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen | onze zonden, één voor één.
Als wij falen, weer verdwalen | schijnt uw licht, uw licht alleen!
Stil gebed, votum en groet
Psalm 103 OB
1 Loof, loof den Heer', mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten;
Och, of nu al wat in mij is, Hem preez'!
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.
Leefregel van God
Psalm 103 OB
2 Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven,
Uw krankheen kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheen u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.
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.
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Op Toonhoogte 445
Tot zevenmaal zeventig maal
Vergeef ik een ander zijn schuld
Tot zevenmaal zeventig maal
De Heer heeft met mij ook geduld
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Schriftlezing: Lucas 15: 11 – 32
De verloren zoon
11
En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen.
12
En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van
de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.
13
En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en
reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een
losbandig leven.
14
En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood
in dat land en begon hij gebrek te lijden.
15
En hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land, en
die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden.
16
En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens
aten, maar niemand gaf hem die.
17
En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van
mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger.
18
Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik
heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u.
19
En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij
als één van uw dagloners. 20En hij stond op en ging naar zijn vader.
En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze
was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel
hem om de hals en kuste hem.
21
En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en
tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden.
22
Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad
tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en
sandalen aan zijn voeten.
23
En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn.
24
Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was
verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
25
Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam,
hoorde hij muziek en reidans.
26
En nadat hij één van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er
aan de hand was. 27Deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen en uw
vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond
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teruggekregen heeft. 28Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen
gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan.
29
Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel
jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje
gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn.
30
Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren
opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.
31
En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou.
32
Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was
dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.
Weerklank 255
1 O Jezus Christus, licht ze bij
die leven aan uw licht voorbij.
Voeg ze met uwe kudde saam,
opdat zij niet verloren gaan.

2 Vervul met uw genadeschijn,
die op verkeerde paden zijn.
Sta bij, die heimlijk in zijn hart
verlokt en aangevochten wordt.

3 Breng, die aan uw gebod ontkwam,
terug als uw verloren lam.
Maak de gewonde zielen heel
en geef ze aan de hemel deel.

5 Verlicht het oog dat U niet ziet.
Leid hem weerom die U verliet.
Verzamel, die verwijderd gaan.
Versterk ze die in twijfel staan.

Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.) en zondagsschool
Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
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
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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 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.
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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!
Psalm 139 NB
14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.
Verkondiging: ‘Welkom thuis!’
Opwekking 820 | luisterlied
1 Oh zo lief had God de wereld dat Hij zijn zoon gaf
En die in Hem gelooft
Gaat niet verloren, ontvangt het leven | Dat nooit meer ophoudt
2 Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden, te redden van onszelf
Dus kijk, de deur staat voor ons open | God roept ons binnen
2x
Het is een feest van genade | Het is een feest
God roept ons naar huis | Het is een feest van de Vader
Dus kom naar huis | Kom naar huis | Kom naar huis
3 Stop met wat je doet | God de Vader roept
Hij ziet naar je uit | Dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis
Kom naar huis, kom naar huis | Kom naar huis
Dankgebed en voorbeden
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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.
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
Zegen

Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. A.G.M. Weststrate
Organist: Leander de Bruine
Ouderling: Menno Bin
Welkom en mededelingen
Psalm 122 OB
1 Ik ben verblijd, wanneer men mij | Godvruchtig opwekt: "Zie wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan. | Kom, ga met ons, en doe als wij."
Jeruzalem, dat ik bemin; | Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. | Jeruzalem is wel gebouwd,
Wel saamgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten
Stil gebed, votum en groet
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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

2x:
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Breng ons samen, één in uw naam. | Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; | verbonden in liefde.
Refrein
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Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Jozua 12
1
Dit zijn de koningen van het land, die de Israëlieten verslagen hebben en
van wie zij hun land in bezit genomen hebben, aan de overzijde van de
Jordaan, waar de zon opkomt, vanaf de beek Arnon tot de berg Hermon,
en de hele Vlakte in het oosten: 2Sihon, de koning van de Amorieten, die
in Hesbon woonde. Hij heerste vanaf Aroër, dat aan de oever van de beek
Arnon ligt, namelijk vanaf de middenloop van de beek, en over de helft
van Gilead, tot aan de beek Jabbok, tot aan het gebied van de
Ammonieten, 3en over de Vlakte tot aan de oostkant van de zee van
Kinneroth, en tot aan de oostkant van de zee van de Vlakte, de Zoutzee,
de weg naar Beth-Jesimoth, en zuidwaarts aan de voet van de hellingen
van de Pisga. 4Vervolgens het gebied van Og, de koning van Basan, die tot
het overblijfsel van de Refaïeten behoorde en in Astharoth en Edreï
woonde.
5
Hij heerste over de berg Hermon, en over Salcha, en over heel Basan, tot
aan het gebied van de Gesurieten en Maächatieten, en over de helft van
Gilead, tot het gebied van Sihon, de koning van Hesbon.
6
Mozes, de dienaar van de HEERE, en de Israëlieten versloegen hen,
en Mozes, de dienaar van de HEERE, gaf dat land in bezit aan de
Rubenieten, aan de Gadieten en aan de halve stam Manasse.
7
Dit zijn de koningen van het land, die Jozua en de Israëlieten
versloegen aan deze zijde van de Jordaan in het westen, van Baäl-Gad af,
in het dal van de Libanon, tot aan het Kale Gebergte, dat oploopt naar
Seïr. Jozua gaf het aan de stammen van Israël in bezit, volgens hun
afdelingen.
8
Op het Bergland, in het Laagland, in de Vlakte, op de hellingen, in de
woestijn en in het Zuiderland: de Hethieten, de Amorieten en
Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten.
9
De koning van Jericho, één; de koning van Ai, dat naast Bethel ligt, één.
10
De koning van Jeruzalem, één; de koning van Hebron, één.
11
De koning van Jarmuth, één; de koning van Lachis, één.
12
De koning van Eglon, één; de koning van Gezer, één.
13
De koning van Debir, één; de koning van Geder, één.
14
De koning van Horma, één; de koning van Harad, één.
15
De koning van Libna, één; de koning van Adullam, één.
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16

De koning van Makkeda, één; de koning van Bethel, één.
De koning van Tappuah, één; de koning van Hefer, één.
18
De koning van Afek, één; de koning van Lassaron, één.
19
De koning van Madon, één; de koning van Hazor, één.
20
De koning van Simron-Meron, één; de koning van Achsaf, één.
21
De koning van Taänach, één; de koning van Megiddo, één.
22
De koning van Kedes, één; de koning van Jokneam, aan de Karmel, één.
23
De koning van Dor, tot Nafath-Dor, één; de koning van de heidenvolken
in Gilgal, één.
24
De koning van Tirza, één. In totaal eenendertig koningen.
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Psalm 135 OB
7 Isrel kwam door 's Hoogsten hand | In 't bezit van hunnen staat.
God gaf hun gezegend land | Tot een erv' aan Jakobs zaad.
Heer', Uw Naam en majesteit, | Blijven tot in eeuwigheid.
Verkondiging: ‘Geen slaaplied, maar een lofzang!
1 Voor heel het volk
2 Voor elke zegen
3 Voor altijd
Liedboek 44
1 Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2 Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

3 Lof, eer en prijs zij God | die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest | moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, | gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, | de toekomst is zijn rijk.
Dankgebed en voorbeden
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Gereformeerd Kerkboek 132
2 Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft
Dank U voor wat ik niet verdiende:
Dat U mij vergeeft.

3 Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

4 Dank U, voor hen die mij omringen,
dank U, voor wat mij toebehoort,
dank U, voor alle kleine dingen,
ieder vriend’lijk woord.

5 Dank U, dat U hebt willen spreken,
dank U,U hoort een ieders taal.
Dank U, dat U uw woord wilt geven,
aan ons allemaal.

6 Dank U, uw liefde kent geen grenzen, | dank U, dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken, | Dat ik danken kan.
Geloofsbelijdenis (staande)
Johannes de Heer 256
1 Als op 's levens zee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refrein:

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één
Tel ze allen en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Zegen

Mededelingen
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, kerkelijke kassen en de
zending.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk, kerkelijke kassen en zending).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
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Heilig Avondmaal 3 oktober
In deze morgendienst vindt er een voorbereidingsdienst plaats voor de
viering van het Heilig Avondmaal, dat gehouden zal worden op zondag
3 oktober.
Gasten zijn aan het Avondmaal van harte welkom als zij ook in eigen
gemeente het Avondmaal vieren. In verband met viering in
verschillende groepen wordt gasten verzocht om zich vooraf aan te
melden bij de scriba.
De viering zal op aangepaste wijze plaatsvinden in drie erediensten, die
starten om 10.00, 14.00 en 18.00 uur. Via de mail krijgt wordt u
geïnformeerd over uw groepsnummer. De groepsindeling vindt u
hieronder.
Op zondagmiddag zal er om 16.00 uur ook een korte Avondmaalsviering
in de kerk plaatsvinden bedoeld voor hen die geen hele dienst kunnen
bijwonen.
In alle vieringen zal ds. J. van Langevelde voor gaan.
Indeling vanaf 26 september 2021
morgendienst
middagdienst
26-sep Groep 2
03-okt

Groep 1

Groep 2

Avonddienst
Groep 1
Groep 3

De collecten zijn volgende week bestemd voor de kerk, diaconie en
stichting Red een kind.
De diensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te vinden via
de website www.cgkzierikzee.nl
Overkomst
Vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente te Oosterland komen
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 naar onze gemeente. Hun adres is Margrietstraat
10, 4307 BV te Oosterland.
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Verkiezing ambtsdragers
Woensdag 29 september zal de kerkenraad in vergadering bijeenkomen
om te spreken 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.
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 acht de kerkenraad het meest 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 25 e zonder
de 1,5 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!
Tot slot de andere 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 ben 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.
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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.

Mannenvereniging
Morgenavond 27 september hoopt de mannenvereniging weer te
vergaderen. We hopen dan met elkaar te spreken over "Wat de naam
Jezus van onze Middelaar ons zegt", na een inleiding van br. B.W. Schot.
We beginnen om 19:45 uur in de consistorie. Naast de leden zijn ook
gasten weer van harte welkom!
Koffieochtenden
Nu per 25 september een aantal regels m.b.t. Corona zullen verdwijnen,
hopen we ook weer onze maandelijks koffie-ochtenden te hervatten.
Vindt u het fijn om onder het genot van een kopje koffie ( meestal met
iets lekkers) wat te praten met andere gemeenteleden of buurtbewoners,
dan bent u van harte welkom op elke eerste woensdagmorgen van de
maand tegen 10 uur in de zaal bij de kerk.
Breng gerust een buurman of buurvrouw mee, de drempel is heel laag
Tot ziens hopelijk op woensdagmorgen 6 oktober D.V. Hebt u nog
vragen, bel gerust:
0111- 416898 (zr. Hennie Wallet)
Voor alle toekomstige zaken die hier vermeld staan geldt Deo volente.
Heeft u een mededeling voor op het Getijde? Geef dit voor donderdag
18.00 uur door aan de scriba; email: scriba@cgkzierikzee.nl / tel. 0619710183
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Gebedspunten
We denken in onze gebeden vandaag ook aan
• Mirjam en Aart-Jan Bil en hun gezin; er zijn zorgen nu Mirjam nader
onderzoek moet ondergaan dat moet uitwijzen of ze last heeft van een
hernia.
• zr. Nel Flikweert-Flikweert en haar gezin; zij stonden afgelopen
maandag bij het graf van hun man, vader en opa
• de (klein)kinderen van zr. Mientje van Mourik-van der Wekken, die
afgelopen donderdagmorgen hun moeder en oma naar het graf hebben
gebracht
• de kerkenraadsvergadering over de vervulling van de komende
ambtsdrager vacatures
• de onrust in politiek Den Haag
• de spanningen in ons kerkverband
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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