Getijde voor zondag

17 oktober 2021

Morgendienst 10.00 uur: ds. J. van Langevelde
Avonddienst 18.00 uur: ds. A.G.M. Weststrate
1.

Bij de diensten
'Genieten van genoeg' - dit thema reikt Micha Nederland aan voor de
boodschap die vandaag ('Micha Zondag') in de kerken kan worden
doorgegeven. We willen daar ook in de morgendienst bij stilstaan. De
wet op de levensheiliging in Leviticus 19 zet ons aan het denken:
'Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw
akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen,
mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de
afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de
arme en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de HEERE, uw God'.
Boaz kende deze wet en handelde ernaar (Ruth 2). Jezus legt de
verbinding naar ons eigen hart in de Bergrede (Mattheüs 6) en Paulus en
Jakobus houden ons in hun brieven de spiegel voor (bv. 1Timotheüs 6 en
Jakobus 5)... In de avonddienst gaat ds. A.G.M. Weststrate uit Biezelinge
voor en ben ik in de gemeente daar. Fijne, gezegende zondag!
ds. Jan van Langevelde

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Piano/Orgel: Clemens Pronk
Dwarsfluit: Julia Dorst
Cello: Amber Flikweert
Zang: Ada van der Sluis en Marco Mol
Ouderling: Peter Legemate
Welkom en mededelingen
Psalm 92 OB
1. Laat ons den rustdag wijden
met psalmen tot Gods eer.
't Is goed, o Opperheer,
dat w' ons in U verblijden,
't zij d' ochtendstond vol zoetheid
ons stelt Uw gunst in 't licht,
't zij ons de nacht bericht
van Uwe trouw en goedheid.

7. 't Rechtvaardig volk zal bloeien,
gelijk op Libanon
bij ’t koest’ren van de zon
de palm en ceder groeien.
Zij, die in 't huis des HEEREN,
in 't voorhof zijn geplant,
zien door des Hoogsten hand
hun wasdom steeds vermeêren.
2.

Stil gebed, votum en groet
Psalm 119 NB
13. Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.
14. Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,
immers uw knecht is tot uw dienst genegen.
Leefregel van God
Liedboek 350
1. God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten we ͜U vergelden,
dank voor 't daag'lijks brood.
3. Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
3.

Evangelische Liedbundel 58
1. Zoekt eerst het Koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.
Refrein: Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.
2. Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord,
dat door de HEER gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Refrein
3. Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. Refrein
1e Schriftlezing: Psalm 8 en Leviticus 19: 9-10
Psalm 8
De majesteit van de HEERE
1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.
2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk
fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en
wraakzuchtige te laten ophouden.
4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren,
die U hun plaats gegeven hebt,
5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat
U naar hem omziet?
6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met
eer en glorie gekroond.
7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld,
9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van
de zeeën gaat.
10 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
4.

Leviticus 19: 9-10
9 Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van
uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen,
mag u niet oprapen.
10 U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van
uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de arme en voor de
vreemdeling achterlaten. Ik ben de HEERE, uw God.
Psalm 8 DNP
3. Als ik de maan en sterren zie daarboven,
kan ik het wonder bijna niet geloven
dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt.
Hoe kan het dat U ons uw liefde schenkt?
4. U hebt de mens haast als een god verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven.
U legt de schepping aan zijn voeten neer.
De hele wereld heeft hij in beheer.
5. De mens draagt zorg voor vee en wilde dieren,
voor alles wat zijn weg zoekt in rivieren,
voor wat er aan de hoge hemel zweeft,
voor wat er in de diepe zeeën leeft.
6. HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig.
Alles wat U geschapen hebt is prachtig.
U maakt uw glorie wereldwijd bekend.
De aarde laat ons weten wie U bent.
2e Schriftlezing: Ruth 2 en Mattheus 6: 25-33
Ruth 2
Ruth op de akker van Boaz
1 Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer
vermogend man, uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boaz.
2 Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: Laat mij toch naar de akker
gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En
zij zei tegen haar: Ga, mijn dochter.
5.

3

Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de
maaiers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van
Boaz terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was.
4 En zie, Boaz kwam uit Bethlehem, en zei tegen de maaiers:
De HEERE zij met u! En zij zeiden tegen hem: De HEERE zegene u!
5 Daarop zei Boaz tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was:
Wie behoort deze jonge vrouw toe?
6 De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei: Dat
is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het
land Moab.
7 Zij zei: Laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven,
achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af
tot nu toe. Zij heeft bijna niet binnen gezeten.
8 Toen zei Boaz tegen Ruth: U hebt het gehoord, nietwaar, mijn dochter?
Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan,
maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken.
9 Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn en
u moet achter hen aan gaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u
niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en
drinken van wat de knechten zullen scheppen.
10 Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond
en zei tegen hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u
naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben?
11 Boaz antwoordde en zei tegen haar: Het is mij allemaal verteld, alles
wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en
hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en
naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende.
12 Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen zijn
van de HEERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent
om toevlucht te nemen.
13 En zij zei: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, want u hebt
mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel
ik niet ben als een van uw dienaressen.
14 Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen haar: Kom er hier bij en eet van
het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast
de maaiers, en hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd
verzadigd en hield nog over.
6.

15

Toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boaz zijn
knechten: Laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig.
16 Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en
laat het liggen, zodat zij het op kan rapen, en bestraf haar niet.
17 Zo raapte zij aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had,
klopte ze uit. Het was ongeveer een efa gerst.
18 En zij pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat
zij geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat zij overgehouden had,
toen ze genoeg gegeten had, en gaf het haar.
19 Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar: Waar heb je
vandaag aren geraapt en waar heb je gewerkt? Moge hij die naar je
omgezien heeft, gezegend worden. En zij vertelde haar schoonmoeder
bij wie zij gewerkt had en zei: De naam van de man bij wie ik vandaag
gewerkt heb, is Boaz.
20 Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: Moge hij, die zijn
goedertierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de
doden, gezegend worden door de HEERE. Verder zei Naomi tegen haar:
Die man is nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers.
21 En Ruth, de Moabitische, zei: Bovendien heeft hij tegen mij gezegd: U
moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar
zijn.
22 Naomi zei tegen haar schoondochter Ruth: Het is goed, mijn dochter,
dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je op een
andere akker niet lastigvallen.
23 Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boaz om aren te rapen, tot de
gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar
schoonmoeder.
Mattheus 6: 25-33
25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten
en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u
zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het
lichaam meer dan de kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en
verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u
ze niet ver te boven?
7.

27 Wie

toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte
toevoegen?
28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld,
hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;
29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als
één van deze.
30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de
oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden,
kleingelovigen?
31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat
zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet
immers dat u al deze dingen nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al
deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
Psalm 146 OB
5. 't Is de HEER’, Die 't recht der armen,
der verdrukten gelden doet;
Die uit liefderijk erbarmen,
hongerigen mild'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt
en aan hun ellende denkt.

7. 't Is de HEER’, Die vreemdelingen
met een wakend oog beschouwt,
weeuw en wees in twistgedingen
en in kommer staande houdt;
maar Zijn arm, der vromen hoop,
stuit de bozen in hun loop.

Kinderen naar de Bijbelklas (3 tot 7 jr.) en zondagsschool
Verkondiging: ‘Genieten van genoeg’
Weerklank 217
1. Heer, Gij hebt dit lieve leven
ons gegeven
als een park, een paradijs,
als een tuin om te betreden,
hof van heden –
Here God, kyrie eleis!

2. God, wat is er van gekomen?
Onze dromen
zijn door eigen schuld vergaan.
Recht en vrede afgestorven –
hoe bedorven
is dit menselijk bestaan!

8.

3. Kom ons harde hart bekeren,
kom ons leren
wat de Geest al heeft voorspeld:
komen zal Gods rijk op aarde,
niet door zwaarden,
niet door kracht noch door geweld.

4. Laat dat koninkrijk nu komen,
doe ons dromen,
dromen van dat kleine kind
bukkend om een slang te strelen –
zie ze spelen!
heel uw schepping eensgezind.

5. Dan wordt alles vol van vrede,
uitgestreden
buigen wij de wapens om.
O, dan ploegen wij met zwaarden
nieuwe aarde –
Heer, uw vrede zingt alom!
Dankgebed en voorbeden
Weerklank 197
7. Heeft iemand meer dan nodig is
die schenkt wat overbodig is,
want liefde maakt ons meer dan rijk,
ons wacht zijn land, zijn koninkrijk.

8. De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.

Zegen

Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. A.G.M. Weststrate
Organist: Leander de Bruine
Ouderling: Joost Schroevers
Welkom en mededelingen
Psalm 18: voorzang OB
Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen,
O God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen.
Mijn steenrots, burg en Helper is de HEER’,
mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer.
Stil gebed, votum en groet

9.

Liedboek 291
1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
Gebed
Schriftlezing: Jozua 14
De verdeling van Kanaän
1 Dit is wat de Israëlieten als erfbezit hebben ontvangen in het land
Kanaän, wat de priester Eleazar en Jozua, de zoon van Nun, en de
familiehoofden van de stammen van de Israëlieten, hun als erfbezit
toegewezen hebben.
2 Door het lot werd hun het erfelijk bezit toegewezen, zoals
de HEERE door de dienst van Mozes geboden had met betrekking tot de
negen stammen en een halve stam.
3 Want aan de twee stammen en de halve stam had Mozes een erfelijk
bezit gegeven aan de overzijde van de Jordaan, maar aan de Levieten
had hij geen erfelijk bezit in hun midden gegeven.
4 Immers, de nakomelingen van Jozef bestonden uit twee stammen,
Manasse en Efraïm, maar aan de Levieten gaven zij geen deel van het
land, maar steden om te bewonen, met hun weidegronden, voor hun
vee en hun bezittingen.
5 Zoals de HEERE Mozes geboden had, zo hebben de
Israëlieten dat gedaan toen ze het land verdeelden.
Het erfbezit van Kaleb
6 Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Kaleb,
de zoon van Jefunne, de Keneziet, zei tegen hem: U weet zelf van het
woord dat de HEERE tegen Mozes, de man Gods, over mij en over u
gesproken heeft in Kades-Barnea.
7
Ik was veertig jaar oud toen Mozes, de dienaar van de HEERE, mij
vanuit Kades-Barnea uitstuurde om het land te verkennen
10.

en toen ik hem verslag uitbracht zoals het in mijn hart was.
8 Maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren, deden het hart
van het volk smelten; ikzelf echter volhardde erin de HEERE, mijn God,
na te volgen.
9 Toen zwoer Mozes op die dag: Het land dat uw voet betreden heeft,
zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn, omdat u
erin volhard hebt de HEERE, mijn God, na te volgen.
10 En zie, nu heeft de HEERE mij in het leven behouden, zoals Hij
gesproken heeft. Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat de HEERE dit
woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël door de woestijn trok, en
nu, zie, ik ben vandaag vijfentachtig jaar oud.
11 Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij
uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu, om te
strijden en om uit te gaan en om in te gaan.
12 Nu dan, geef mij dit bergland, waarover de HEERE op die dag
gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de
Enakieten waren, en grote versterkte steden. Misschien zal
de HEERE met mij zijn, zodat ik hen verdrijf, zoals de HEERE gesproken
heeft.
13 Toen zegende Jozua hem en hij gaf Kaleb, de zoon van Jefunne,
Hebron als erfelijk bezit.
14 Daarom werd Hebron voor Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet,
tot erfelijk bezit tot op deze dag, omdat hij erin volhard had de HEERE,
de God van Israël, na te volgen.
15 De naam van Hebron was vroeger stad van Arba, die een groot man
was onder de Enakieten. En het land rustte van de strijd.
Psalm 18 NB
8. Gij immers zult het arme volk verhogen,
en Gij vernedert, HEER, de trotse ogen.
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt,
waarvoor de dichte duisternis verdwijnt.
Met U durf ik mij in de strijd te wagen,
de legerbenden op de vlucht te jagen.
Met U ga ik door water en door vuur,
en met mijn God spring ik over een muur.
11.

Verkondiging: Een sterk staaltje geloof

Schriftberijming 20
1. Wanneer de Heer der heren
zich vóór ons heeft verklaard,
wie kan ons dan nog deren
in hemel of op aard?
Zijn Zoon heeft Hij gegeven,
het Lam voor ons bereid:
met Hem schenkt God ons leven
in onaantastbaarheid.

1. Onafhankelijk van mensen
2. Hamerend op de beloften
3. Hopend op de Heere

4. Al worden wij als schapen
ter slachtbank weggeleid,
de Herder zal niet slapen:
Hij redt wie voor Hem lijdt.
Hij doet ons overwinnen,
zelfs over dood en graf die zich voor zijn beminden
volkomen overgaf.

5. Geen engelen, geen machten, | het leven noch de dood,
noch heden, toekomst, krachten, | geen schepsel, klein of groot,
geen hoogte en geen diepte | kan nu en immermeer
ons scheiden van Gods liefde | in Christus, onze Heer.
Dankgebed
Liedboek 477
1. Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
12.

Geloofsbelijdenis (staande)
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 sterv’ling 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.
Zegen

13.

Mededelingen
Collecte
De collecten zijn vandaag bestemd voor kerk, diaconie en de ICF in
Rotterdam.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11 (collecte
kerk en collecte ICF).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie)
Zondag 24 oktober
Volgende week zondag zal ds. J. van Langevelde voorgaan in beide
diensten. De collecten zijn dan bestemd voor de kerk en de kerkelijke
kassen.
Versoepelingen
Aanmeldingen voor diensten zijn niet noodzakelijk. U bent weer van
harte welkom om de beide zondagse erediensten te bezoeken!
De onderstaande basismaatregelen blijven van kracht in ons
kerkgebouw.

JV
Vanavond hopen wij weer de eerste echt JV avond te houden. We gaan
nadenken over de zegen! Iets wat een belangrijke betekenis heeft in de
Bijbel maar ook in de kerkdienst. Zeker dus iets om met elkaar te
bespreken. We hopen op een mooie avond! Iedereen boven de 15 is van
harte welkom in de bovenzaal!
Kerkenraadsvergadering
Woensdag 20 oktober hoopt de kerkenraad vanaf 19.30 te vergaderen
in ons kerkgebouw.
14.

Onze eigen CGK Zierikzee-app is er!
Hij is te vinden in de AppStore en in de
Google PlayStore.
Zoek op 'CGK Zierikzee'.
Of gebruik de QR-code hiernaast.
In de komende weken hoort u en jij meer over
de gebruiksmogelijkheden.
Download 'm alvast en maak een eigen
account aan.
'al meer dan 150 gemeenteleden hebben de app op hun telefoon gezet! '
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. 06-19710183

Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
• Ina van de Panne, die weer thuis is uit het ziekenhuis en dankbaar is
dat ze de operatie achter de rug heeft; we bidden om een goed herstel
• Dineke Bolle, die helaas vanwege andere spoedgevallen afgelopen
maandag niet gedotterd is en nu moet wachten todat het binnenkort
alsnog kan gebeuren
• de fam. C. Boot-Bolle, die beiden ernstig ziek zijn en steeds meer
levenskrachten verliezen
• Krijn en Lena Brouwer, die afgelopen vrijdag (15 oktober) hun 50-jarig
huwelijksjubileum dankbaar mochten gedenken en zich gezegend weten
dat ze in al die jaren onder Gods vleugels mochten schuilen
• de diverse thema's die in het kader van Micha Zondag aandacht
vragen
15.

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

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