Getijde voor zondag
25 september 2022

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

1.

BIJ DE DIENSTEN
'De dag begint met een lied voor U', zegt een prachtig opwekkingslied.
Wie goed kijkt zingt het graag mee. Want zijn oog verwondert zich over
'de vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog', zoals Psalm 27 vers 3 (OB)
zingt.
In de morgendienst willen we daar samen naar kijken en het
doorvertalen naar ons leven. Daarbij letten we ook op de komende
viering van het Avondmaal. We lezen Efeze 1, waar Paulus hoog opgeeft
van de genade van God en de rijkdom van de geestelijke zegen die de
gelovigen in Christus hebben ontvangen.
In de avonddienst begin ik met een serie preken over de brief van
Jacobus. Daarbij zal ik zoveel als mogelijk ook de verbinding leggen met
de zondagen in de Catechismus die de betekenis van de Tien Geboden
uitleggen (zdd.34-44). Het gaat dus om een leerdienst waarin de
catechese plaatsvindt aan de hand van Bijbelstudie.
Hopelijk is er bij u en jou verlangen naar genade en honger naar het
Woord. En is de kerk vandaag de plaats waar de HERE ons zegent.
Welkom!
ds. Jan van Langevelde

Onze gemeente beschikt ook over een eigen kerk-app.
Gemeenteleden kunnen daarop actuele informatie vinden
over gemeente-activiteiten.
De app is te downloaden in de appstore en in de Google
Play store.
Zoek op 'CGK Zierikzee'. Of, nog makkelijker, scan deze QR-code

2.

Morgendienst 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Koster: Jan Maas
Ouderling: André Kik
Welkom en mededelingen
Psalm 111 NB
1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den HEER in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den HEER,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil
aanschouwen.

6. Van alle wijsheid het begin
is; vrees den HEER met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

Stil gebed, votum en groet
Weerklank 386
1. Uit heel de wereld, alle oorden,
uit heel het menselijk geslacht
tot eeuwig leven uitverkoren
wordt een gemeente saamgebracht
door Jezus Zelf, één Heil’ge kerk,
de vrucht van zijn verlossingswerk.

4. De leden zijn heel hecht verbonden,
aan Christus hebben allen deel.
Tot dienen zijn zij afgezonderd
met schatten groot en gaven veel.
Zij staan altijd voor and’ren klaar,
met vreugde dienen zij elkaar.

Leefregel van God
Avondmaalsformulier
Opdracht om de maaltijd van de Here te vieren
In het evangelie lezen wij dat onze Heiland Jezus Christus in de nacht
voor zijn sterven met zijn leerlingen het Pascha vierde. Tijdens deze
viering heeft Hij het avondmaal ingesteld. Daarbij wees Hij brood en
wijn aan als tekenen van het offer van zijn lichaam en bloed. Hij gaf
daarbij de opdracht deze maaltijd telkens weer te houden tot zijn
gedachtenis, totdat Hij komt.

3.

Zelfonderzoek en nodiging
Wanneer wij aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de
gemeenschap met onze Heiland die zichzelf gegeven heeft voor onze
redding. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met elkaar.
Zondaren worden aan zijn maaltijd genodigd.
Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw
hebben over onze zonden, of we geloven dat onze zonden vergeven zijn
vanwege het lijden en sterven van Christus en of we bereid zijn God en
de naaste van harte en oprecht te dienen. Want wie achteloos eet en
drinkt en niet beseft dat het om de gemeenschap met het lichaam van
de Here gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw
diepe schuld voor God en verwacht alle heil alleen van Jezus Christus en
verklaar van harte bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te
leven. Dan bent u van harte uitgenodigd. Vier dan de maaltijd van de
Here met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn, en
verheug u over uw redding door Christus. Wie Christus Jezus erkennen
als hun Here en Heiland en Hem hartelijk liefhebben, worden genodigd
aan de maaltijd van de Here om dankbaar en gelovig in te stemmen met
de lofprijzing van God, onze hemelse Vader.
Psalm 139 OB
1. Niets is, o Oppermajesteit,
bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân,
Gij weet mijn zitten en mijn staan:
wat ik beraad, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.
14. Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER’!
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m', en zie of mijn gemoed
iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt,
en doe mij toch met vaste schreden
den weg ter zaligheid betreden.
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
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Evangelische Liedbundel 501
1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

2. In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam,
in Jezus’ Naam geef ik jou.
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.

3. Heilige Geest, heilige Geest, | de heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Schriftlezing: Efeziërs 1; 1-14
Afzender, geadresseerden, groet
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de
heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:
2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus
Christus.
Lofzang op Gods welbehagen in Christus
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons
gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in
Christus,
4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren
heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te
worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het
welbehagen van Zijn wil,
6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons
begenadigd heeft in de Geliefde.
7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de
vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn
genade,
8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en
bedachtzaamheid,
9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf
voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus
bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.
5.

11

In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij,
die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle
dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,
12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder
onze hoop op Christus gevestigd hadden.
13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het
Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot
geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten
deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.
Weerklank 450
2. God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

4. Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, – God zal het merken,
’t is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kind’ren sterken
met woord en sacrament.

(Collecte bij de uitgang)
Kinderen naar de Bijbelklas
Verkondiging: 'Gezegend!'
Lied 173 (Hervormde Bundel)
1. Alle roem is uitgesloten,
onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

6. Dat heet gadelooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding, schenkt bescherming,
schenkt z' aan zondaars, schenkt z' ook mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godd'lijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem! 6.

Dankgebed en voorbeden
Psalm 103 OB
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.
9. Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.
Zegen

Avonddienst 18.00 uur
Voorganger: ds. J. van Langevelde
Koster: Sjoerd van den Hoek
Ouderling: Hajo de Bakker
Welkom en mededelingen
Weerklank 291
1. Zie ons, trouwe God en Vader,
naderen tot voor uw troon.
Hoor ons, als wij tot U roepen
in de Naam van uwe Zoon.
Doe ons niet naar onze zonden,
naar het kwaad, door ons begaan,
maar zie ons om Jezus’ wil nu
Vader, in genade aan.

2. Daar waar twee of drie tezamen,
in uw naam tezamen zijn,
daar wilt U, naar uw belofte,
heilrijk in hun midden zijn.
Wees dan, trouwe Heer en Heiland,
met uw Geest ook ons nabij.
Spreek tot ons – laat deze kerkdienst
ons tot rijke zegen zijn.
7.

Stil gebed, votum en groet
Psalm 84 NB
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

5. O Here, ons schild van omhoog, | zie neder met een gunstig oog
op uw gezalfde in uw tempel. | Eén dag in uw paleis is meer
dan duizend elders. Ik verkeer
veel liever need'rig aan uw drempel
dan dat ik aanzit, hooggeacht
waar men den HERE God veracht.
Gebed
Schriftlezingen: Jakobus 1; 1-2, Lucas 8; 19-21 en Marcus 10; 35-45
Jakobus 1; 1-2
Afzender, geadresseerden, groet
1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus,
aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!
De zegen van de geloofsbeproeving
2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei
verzoekingen terechtkomt,
Lucas 8; 19-21
De echte familie van Jezus
19 Zijn moeder en Zijn broers kwamen naar Hem toe, maar zij konden
niet bij Hem komen vanwege de menigte.
20 En sommigen berichtten Hem: Uw moeder en Uw broers staan buiten
en willen U zien.
21 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Mijn moeder en
Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen. 8.

Marcus 10; 35-45
De zonen van Zebedeüs
35 En Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen naar Hem
toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet wat wij
ook maar vragen.
36 En Hij zei tegen hen: Wat wilt u dat Ik voor u doe?
37 En zij zeiden tegen Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de één aan
Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand, in Uw heerlijkheid.
38 Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de
drinkbeker drinken die Ik drink, en met de doop gedoopt worden
waarmee Ik gedoopt word?
39 En zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De
drinkbeker die Ik drink, zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik
gedoopt word, zult u gedoopt worden,
40 maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan
Mij om te geven; maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het
bestemd is.
41 En toen de tien anderen dit hoorden, begonnen zij het
Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.
42 Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht
worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en
dat hun groten gezag over hen uitoefenen.
43 Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil
worden, die moet uw dienaar zijn.
44 En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn.
45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.
(Collecte bij de uitgang)
Psalm 119 OB
3. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest,
mocht Die mij op mijn paân ten Leidsman strekken.
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.
9.

83. Wat vreê heeft elk, die Uwe wet bemint;
zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Ik, HEER’, die al mijn blijdschap in U vind,
hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten;
'k doe Uw geboôn oprecht en welgezind,
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.
Kinderen naar de zondagsschool
Verkondiging: 'Een vorstelijke dienst' - prekenserie over de brief aan
Jakobus, deel 1
Opwekking 705
1. Aan de maaltijd wordt het stil, | als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht | elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, | dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, | dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.
Refrein:
Toon mijn liefde
aan de ander,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

2. In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen. Refrein

Dankgebed en voorbeden
Psalm 143 OB
10. Leer mij, o God van zaligheden,
mijn leven in Uw dienst besteden,
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand!
Uw goede Geest bestier' mijn schreden
en leid' mij in een effen land.
Geloofsbelijdenis (staande)

10.

Weerklank 85
4. Gij die Hem zelf nog nooit aanschouwde,
gij die Hem ongezien bemint,
Hem op zijn woord alleen vertrouwde,
wees blij, verheugt u als een kind,
het grote einddoel is in zicht:
uw heil komt stralend aan het licht!
Zegen

Mededelingen
• Onze erediensten zijn ook te volgen via de livestream van de kerk, te
vinden via onze website: www.cgkzierikzee.nl.
• Koffie en Thee
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie of thee.
• Collecten
De collecten zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kassen en de
zending.
Bankrekeningnummer van de CvB is NL52 RABO 0108.6329.11
(collecte kerk, kerkelijke kassen en de zending).
Bankrekeningnummer van de diaconie is NL32 RABO 0153.4529.94
(collecte diaconie).
• Mededeling van de commissie van beheer
We leven in een tijd van toenemende energieschaarste en -prijzen.
Hoewel er tot eind van het jaar nog een gunstig leveringscontract is,
willen we vanaf het begin van het stookseizoen energie gaan besparen,
ook vanwege de maatschappelijke oproep om dat te doen. Zonder forse
besparing op m3 gas en kwh elektra, worden de energiekosten mogelijk
onbetaalbaar. De thermostaat in de kerk wordt daarom lager gezet en
ook lampen zullen minder branden. Het zal enig ongemak kunnen
veroorzaken, maar we zullen dit dienen te verdragen. We rekenen op
ieders begrip voor dit besluit.
Daarnaast wordt er nagedacht over het (beter) isoleren van de kerk.
Maar dat is bouwkundig nog niet eenvoudig en zal tijd kosten.
• Vrijwilligers gezocht!
De commissie van beheer zoekt nog 5 vrijwilligers voor een
maandelijkse schoonmaak van de kerk
11.

• Catechisatieseizoen 2022-2023 van start
-Dinsdag 20 september is er gestart met het nieuwe catechisatieseizoen
met een gezamenlijke maaltijd in de kerk, gevolgd door een eerste
catechisatieavond. Ook op donderdag is er gestart met de catechisatie.
Vanaf deze week zijn er weer de normale catechisatiebijeenkomsten.
-Dinsdagmiddag om 17.00 uur zijn de jongeren van 10 jaar welkom bij
Hanneke Kooman in de bovenzaal van de kerk. De jongeren van 11 zijn
op dezelfde tijd welkom bij Tanja van der Velde in de kleine zaal van de
kerk.
-Dinsdagavond start om 19.30 uur in de zalen van de kerk voor de
jongeren van 13 t/m 17 jaar de catechese; dit jaar beginnen de avonden
niet plenair, maar gaan de jongeren direct naar hun eigen groep. De
jongeren van 13 jaar sluiten dan aan bij Leander de Bruine, de jongeren
van 14 en 15 jaar zijn welkom bij Arieke Bin of Digne van der Velde. De
jongeren van 16 en 17 sluiten aan bij dominee Jan van Langevelde. De
catechese duurt tot 20.15 uur.
-Donderdagavond start om 19:30 in de kerk voor de jongeren van 18
jaar en ouder en voor oudere jongeren die dinsdag niet kunnen; en om
20.30 uur voor belijdeniscatechisanten, beide bij dominee Jan van
Langevelde. De belijdeniscatechese is in principe tweewekelijks. Samen
met de deelnemers wordt de planning afgestemd.
• Viering Heilig Avondmaal zondag 2 oktober
Vandaag vindt de voorbereiding plaats voor de viering van het heilig
Avondmaal wat we als gemeente volgende week zondag hopen te
vieren. Gasten zijn aan het Avondmaal van harte welkom indien zij ook
gerechtigd zijn om in de eigen gemeente het Avondmaal vieren.
Volgende week zondagmiddag is er om 16.00 uur een korte
Avondmaalsviering in de kerk, bedoeld voor hen die geen hele dienst
kunnen bijwonen. In de diensten zal ds. J. van Langevelde voor gaan. De
collecten zijn dan bestemd voor de kerk, de diaconie en stichting Red
een kind.
• CGK Vrouw
CGK-Vrouw organiseert een inspirerende en gezellige themadag voor
vrouwen op dinsdag 4 oktober in de Christelijke Gereformeerde Kerk
van Middelharnis. Wesselien Fouad van Home for Kurds zal een lezing
verzorgen onder het thema 'Toekomst vol van hoop'. Het programma
start om 10.30 uur en wordt afgesloten om 14.30 uur.
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Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee klaar en voor de lunch wordt
gezorgd. Er zal een collecte voor de onkosten worden gehouden. Graag
aanmelden via de website (cgkvrouw.nl) of mail
(bondsbureau@cgkvrouw.nl). Voor samen rijden en meerijden graag
melden bij Miranda Brouwer via tel 0113-348363 (na 18.00 uur) of mail
(m.brouwer30@kpnplanet.nl).
• Vervullen vacatures kerkenraad
Woensdag 28 september wordt een brede kerkenraadsvergadering
gehouden over de vervulling van de vacatures in de kerkenraad.
Aftredend als ouderling is br. A.G. Kik. Daarnaast zijn er sinds de
afgelopen periode nog twee lege plaatsen voor wijkouderling en een
lege plek voor jeugdouderling.
Aftredend als diaken zijn de broeders: W.O.B. Boot en L.J.P. Kooman.
• Goede Moed 2023
Binnenkort wordt voorin de Kerk een intekenlijst neergelegd waarmee u
het dagboek "Goede Moed 2023" kunt bestellen.
De prijs is nog niet bekend maar zal rond de 10 euro bedragen voor de
normale uitgave. De versie met grote letters zal mogelijk iets duurder
zijn.
Geeft u duidelijk aan als u een boekje met grote letters wilt. Het
intekenformulier zal hiervoor ruimte geven. De lijst zal een aantal weken
blijven liggen zodat iedereen de tijd krijgt om in te schrijven. Mocht het
niet mogelijk zijn om fysiek in te schrijven dan kan er ten allen tijde even
contact opgenomen worden met uw wijkdiaken of het wijkteam.
Na ontvangst van het dagboek kunt u de betaling doen op de
bankrekening NL32 RABO 0153.4529.94 t.n.v. Diaconie CGK Zierikzee.
Bent u 75 jaar of ouder of wordt u dit jaar 75 dan hoeft u niet in te
tekenen maar ontvangt u het boekje automatisch.
• Bericht van uw Diaconie.
Tot nader bericht worden alle diaconale taken van broeder Richard Otte
overgenomen door broeder Leo Koopman. Het betreft de wijken 8 en 9.
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.
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Gebedspunten
In onze gebeden denken we vandaag ook aan
• Josephine Otte die ruim een week geleden in Utrecht geopereerd is
aan een hersentumor. Hoewel die ingreep geslaagd is, zijn de zorgen
nog steeds heel groot. Daarom bidden we voor Josephine, haar ouders
en de naaste familie.
Het adres van het ziekenhuis waar Josephine is opgenomen, is Prinses
Maxima Centrum voor kinderoncologie, Heidelberglaan 25, 3584 CS
Utrecht. Ze ligt op de afdeling 'Molen', kamer 244.
• Maartje de Bruijne. Zij moet eind deze week naar het UMC (Utrecht)
omdat ze een nier wil afstaan voor haar broer Henk. De transplantatie
zal naar verwachting op 3 oktober a.s. plaatsvinden.
• Janny Schilperoord, die verdrietig is omdat afgelopen week een zus
van haar is overleden
• de kerkenraad, die a.s. woensdagavond zijn jaarlijkse gesprek houdt
over de vervulling van de (komende) vacatures in de kerkenraad
• de viering van het Heilig Avondmaal en de voorbereiding daarop
• de zorgelijke situatie in de wereld vanwege de diverse crises die haar
beheersen.
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: tel. 06-38013266, koster@cgkzierikzee.nl
www.cgkzierikzee.nl
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