Meditatie (aan de beurt is Zetten)
Titel
Tekst
Meditatie van zo’n 850 woorden. Dit om eventuele lege stukken te voorkomen.

Schrijver

Erediensten
Zondag 6 mei
10.00 uur
Ds. J. Broekman, Lopikerkapel
Psalm 72 : 11
18.30 uur
Prop. A. Vonk Noordegraaf, Veenendaal
Psalm 77 : 7
Diaconale collecte: Nederlandse Patiënten Vereniging
Extra collecte kerkbeheer: onderhoud pastorie
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
10 uur
Ds. A.P. Voets, Hoevelaken
Psalm 81 : 12
Diaconale collecte: Familie Huisman
Extra collecte kerkbeheer: onderhoud pastorie
Zondag 13 mei
10.00 uur Openbare Belijdenis
Ds. G.J. Hiensch, Elst/Rhenen
Psalm 116 : 1
18.30 uur
Ds. J.W. Wind, Westervoort
Psalm 76 : 1
Diaconale collecte: Vakantieweken Hervormde Vrouwenbond
Extra collecte kerkbeheer: onderhoud pastorie
Zondag 20 mei Eerste Pinksterdag
10.00 uur
Ds. T. Cammeraat, Veenendaal
Psalm 92 : 7
18.30 uur
Ds. J. Niesing, Kesteren
Psalm 121 : 1
Diaconale collecte: GZB Pinksterzendingscollecte
Extra collecte kerkbeheer: onderhoud pastorie
Maandag 21 mei Tweede Pinksterdag

10.00 uur
Prof. Dr. W. Balke
Psalm 134 : 3
Diaconale collecte: GZB Pinksterzendingscollecte
Extra collecte kerkbeheer: onderhoud pastorie

Algemene berichten
De Herberg
Tussenjaar
Ben je toe aan een break? Weet je nog niet wat je moet gaan studeren? Wil je graag een
tijdje iets voor een ander doen? Denk dan eens aan een diaconaal jaar in de Herberg.
Samen met een paar andere jongeren leer je waardevolle dingen. Heel praktisch: maaltijden
bereiden, receptiewerk, huishoudelijk werk en andere dingen die passen bij jou. Maar ook
leer je omgaan met mensen, samenwerken, en jezelf beter kennen. Je levert een belangrijke
bijdrage aan het werk van de Herberg en bent bezig met je eigen (geloofs)vorming. Een
unieke kans. www.pdcdeHerberg.nl
Uniek vakantiewerk voor jongeren vanaf 15 jaar
Wil jij wel eens iets bijzonders doen in je vakantie? Geef je dan op voor twee weken
vakantiewerk in de maanden juli en augustus. Het is een unieke kans om veel te leren,
plezier te maken met andere jongeren en zinvol bezig te zijn.
Naast een 36-urige werkweek is er tijd genoeg om te winkelen in Arnhem, te ontspannen in
de omgeving of lekker met anderen te chillen in de eigen huiskamer in het Koetshuis.
www.pdcdeherberg.nl

Gemeentelijk nieuws
Zieken
Omdat de zenuwpijn onder controle was gekomen, mocht de heer J. Verburgt weer
thuiskomen uit het ziekenhuis. Op het moment van het schrijven van dit bericht was nog
niet bekend of de behandeling tegen de leukemie nog wordt voortgezet. Wat een ernstige
zorgen brengt dit alles toch met zich mee. Mag uw oog op de Heere zijn, met het gebed, dat
wij zingen met psalm 51 vers 6:
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet,
Ai, laat van mij Uw Heil’ge Geest niet scheiden!
Die kan alleen op ’t rechte spoor mij leiden.
Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet.
Wij denken aan onze andere zieken. Lichamelijke klachten, soms chronisch, kunnen een
nare invloed op ons leven hebben, maar ook klachten die meer met de psyche te maken
hebben kunnen ons danig dwars zitten. Verder denken wij aan zorgen en ziekte in gezinnen
en/of in de familiekring. Het Woord van God prijst die mens gelukkig die te midden van dit
alles het oog op God gericht mag houden.
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak' mij van omhoog;
Bewaar m' als d' appel van het oog;
Wil mij met Uwe vleug'len dekken.
(psalm 17)
Aannemingsavond en belijdenis
Dankbaar zijn wij dat Freek van Voorthuijsen en Marilene Vermeer hun jawoord zullen
geven in een dienst van openbare belijdenis van het geloof op 13 mei om 10.00 uur.
Met genoegen kijken ds. Kroon en Jonathan Blok terug op de ruim twintig uren
belijdeniscatechisatie in het afgelopen seizoen. De lesstof in de vorm van het
catechisatieboekje is samen behandeld. Regelmatig waren er open en fijne gesprekken,
waarbij wij ook in elkaars harten keken. Kortom, we zien terug op een fijn
catechisatieseizoen. Op vrijdag 11 mei is de aannemingsavond. Met dankbaarheid melden
we dat ds. G.J. Hiensch uit Elst/Rhenen de belijdenisdienst op 13 mei zal leiden. Wij wensen
Freek, Marilene, familie en vrienden een gezegende dienst toe in het midden van de
gemeente. Gemeente, wilt u voor Freek en Marilene bidden, of de Heere hen zegent op de
weg van hun geloof.
Jarigen
Mw. H. Gerritsen-de Kat, Knoppersweg 12B, 6668 AT Randwijk, wordt op 13 mei 92 jaar.
Dhr. G. Looijen, Randwijkse Rijndijk 26, 6668LM Randwijk, wordt op 17 mei 76 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Een fijne en gezegende dag gewenst.
Mag het gebed met psalm 79 vers 4 zijn:
Help ons, barmhartig HEER’,
Uw grote Naam ter eer;
Uw trouw koom’ ons te stade.

Verzoen de zware schuld
Die ons met schrik vervult,
Bewijs ons eens genade!
Maandelijks kopje koffie
Tijd om elkaar even te spreken en te ontmoeten met een kop koffie/thee….
Na het afsluiten van het winterseizoen willen we in het zomerseizoen elkaar informeel
blijven ontmoeten onder genot van een kopje koffie/thee of iets fris, want gemeente zijn
we tenslotte niet alleen in de winter. Eén keer in de maand zullen we zorgen dat na afloop
van de kerkdienst de koffie klaarstaat bij de uitgang van de kerk. De eerste keer zal zijn op
DV zondagmorgen 6 mei. Blijft u ook een bakkie drinken?
Groeten, Chiel en Mariska
Vergadering kerkenraad
Op donderdag 17 mei vergadert de kerkenraad. Wij hopen op een vruchtbare en gezegende
vergadering, tot stichting en opbouw van de gemeente van Christus te Randwijk.
Van de kerkrentmeesters
Hierbij melden we u alvast dat er in week 23 weer de jaarlijkse grote schoonmaak van de
kerk wordt gehouden. Het betreft maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 juni. Vele handen
maken licht werk en daarom melden we dit nu alvast zodat u (een deel van) deze data vrij
kunt houden om mee te kunnen helpen.
Uitje ouderenmiddag
Op woensdagmiddag 16 mei komen wij voor de laatste keer dit seizoen bijeen in de
Voorhof. Aanvang: half drie. Wij hopen op een gezegende en gezellig middag met elkaar.
Om vijf uur gaan wij uit eten in het pannenkoekenhuis in Hemmen. Van harte welkom!
Oppasrooster
6 mei Elize Kemp, Lotte van Voorthuijsen, Marc van Voorthuijsen
10 mei Hemelvaartsdag Ellen Floor, Anne Heenck, Willem van Deelen
13 mei Mirjam Wolff, Yannick de Waal, Anneloes Kalisvaart
20 mei Eerste Pinksterdag Jannie Averink, Marilene Vermeer, Geertjan van Deelen
21 mei Tweede Pinksterdag Mirjam Budding, Marije Blok, Joëlle Floor
27 mei Mariska de Waal, Lotte van Voorthuijsen, Marc van Voorthuijsen
Uit de pastorie
Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
Ds. E. Kroon

