Erediensten
Zondag 19 augustus 2018
10.00 uur Afsluiting Kinder Vakantie Bijbel Club
Ds. C.B. Stam, Veenendaal
Psalm 150 : 1
18.30 uur
Prop. A. Vonk Noordegraaf, Veenendaal
Psalm 150 : 3
Diaconale collecte: Herberg Oosterbeek
Extra collecte kerkbeheer: onderhoud pastorie
Zondag 26 augustus 2018
10.00 uur
Ds. J. Belder, Harskamp
Psalm 25 : 2
18.30 uur
Ds. D.C. Floor, Ede
Psalm 100 : 1
Diaconale collecte: nood in eigen gemeente
Extra collecte kerkbeheer: onderhoud pastorie
Zondag 2 september 2018
10.00 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. T. Cammeraat, Veenendaal
Gezang 1 : 2
18.30 uur
Ds. J. Bogerd, Bunschoten
Psalm 78 : 3
Diaconale collecte: Nederlandse Patiënten Vereniging (zorg voor het leven)
Extra collecte kerkbeheer: onderhoud Voorhof

Graag aangepaste tijden vet drukken, dan vallen deze mij ook sneller op!

Algemene berichten
Jeugdkoor: “De Kleine Lofstem” zoekt leden
He, Hallo, wij zoeken jou.
Wie? Het jeugdkoor “De Kleine Lofstem” is een christelijk jeugdkoor uit Randwijk dat nog leden kan
gebruiken.
Word je dit schooljaar 5jaar dan ben je welkom op het jeugdkoor “De Kleine Lofstem”
We zingen christelijke liedjes tot eer van Gods naam.
Oefenen doen we op Erfstraat 3 in Randwijk op donderdagavond van 18.30-19.30 uur.
We hebben per seizoen ook een aantal uitvoering, bijv. een concert of zingen in verzorgingshuizen.
Als jij zingen leuk vindt en je wilt samen met ons Gods naam groot maken, Kom op donderdag 6 september
naar de Erfstraat 3 te Randwijk.
Als start van het nieuwe seizoen gaan we een dagje uit, kom je zingen als nieuw lid van het koor mag je
gezellig mee op zaterdag 25 augustus. We verzamelen dan om 9.00 uur bij de Nederlandse Hervormde Kerk
te Randwijk.
Groetjes Helena Vermeer 0488-491629

Gemeentelijk nieuws
Zieken
Dhr. G. Goedvriend, Kerkstraat 31, is opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege vochtophoping in de
benen. Inmiddels mag hij weer thuis zijn, met de nodige medicatie om dit probleem te verhelpen. De heer
J. Reen, Margrietstraat 14, 6671 ZS Zetten, verwacht 20 augustus de uitslag van het onderzoek van de
afgenomen biopt en het behandelplan. De heer J. Verburgt, IJsbout 19, 6671 HA Zetten, werd opgenomen
in het ziekenhuis voor de behandeling van blaasontsteking. Inmiddels mag hij weer thuis zijn. Ds. Kroon
verblijft door de weeks in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem voor de behandeling van zijn depressieve
klachten.
Alle zieken wensen we toe dat ze troost en sterkte mogen zoeken en vinden bij Hem Die alles regeert en
Die in Christus ons tot een getrouw Vader wil zijn en Die ons oproept om ons in alle levensomstandigheden
aan Hem toe te vertrouwen. En hierbij denken we ook aan hen die nauw verbonden zijn aan onze zieken en
hen met zoveel liefde en trouw verzorgen.
Meeleven
We leven mee met mevrouw M.J.W. v.d. Berg-v.d. Brink en haar dochter Ditta, Erfstraat 2; hun kleinzoon
en neef Pieter overleed ten gevolge van een bedrijfsongeval in Canada, waar hij bijna anderhalf jaar
geleden heen ging. Als u dit leest zal de uitvaart inmiddels hebben plaats gevonden in Nederland. Mevrouw
Van den Berg en Ditta onderhielden heel frequent contact met Pieter, zodat zijn plotseling overlijden hen
extra aangrijpt.
We denken ook aan het echtpaar C.C. Purimahua, Koningin Wilhelminastr 15. Hun schoondochter Eva
Maria overleed op 54-jarige leeftijd ten gevolge van een hersenbloeding.
Twee mensen die onverwacht overleden op jonge of relatief jonge leeftijd. Wat een roepstem voor ons
allen: bereid uw huis! We bidden beide families toe dat ze in dit verdriet hun troost bij de Heere mogen
vinden.
Jarige gemeenteleden (vanaf 70 jaar)
De volgende gemeenteleden hopen hun verjaardag te vieren in de komende weken:
Mw. R.A. Vink-Goedvriend, Kerkstraat 33: 71 jaar (14 augustus)
Dhr. J. Verburgt, IJsbout 19, 6671 HA Zetten: 82 jaar (21 augustus)
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. Ps. 119:83
Een jarige in Kroatië
10 september 2003 is de geboortedag van Judith Huisman. U kunt haar verrassen met post of een mailtje
ter gelegenheid van haar verjaardag. Hopelijk stroomt de mailbox of brievenbus vol met wensen en
groeten. De adresgegevens zijn: Judith Huisman, Jahorinska Ulica 12, 31000 OSIJEK, KROATIE.
E-mail: Janneke@jhnet.nl
Hartelijke groet,
De TFC van familie Huisman en de zendingscommissie.
Nieuws vanuit Kroatië
Beste gemeente, ontvang een hartelijke groet uit Osijek!
“Deze week veranderde mijn perspectief op zending voorgoed!¨ dat was wat één van de gasten van
afgelopen maand zei, vlak voor hij vertrok. We hadden een team met meer dan 30 mensen met

verschillende achtergronden. Een leuke groep Amerikanen, een paar Serven, Kroaten, Roma en wijzelf, de
Nederlanders. Samen trokken we een week op om Licht te brengen in twee Roma dorpen. Het was niet de
eerste keer dat we meedoen met zo'n UNA-festival, maar elke keer is weer anders en iedere keer leren we
weer iets nieuws. Deze keer stond het hele evenement voor het eerst onder de leiding van onze Romacollega. En Janneke gaf aan de groep Amerikaanse gasten twee schrijf-workshops.
Marijke en Judith hadden afgelopen maand hun eigen avontuur: samen waren ze drie weken in Nederland
voor vakantiewerk en bezoekjes aan vrienden en familie. Inmiddels zijn ze weer terug, een paar ervaringen
rijker. Lees meer op Jannekes blog: Janneke onderweg.nl
Het afscheid van de juf is achter de rug en de voorbereidingen voor het komende schooljaar worden
getroffen.
Financiële update: in onze vorige nieuwsbrief vroegen we aandacht voor de kosten voor het nieuwe
schooljaar. Inmiddels hebben we toezeggingen voor ongeveer 2/3 van het bedrag gekregen. Wie doet er
mee met de laatste 30%? NL67 RABO 0128 3874 67 t.n.v. Iteams o.v.v. Huisman Schoolfonds.
Met een hartelijke groet uit Osijek, Kroatië,
Jelle en Janneke
Perenplukactie voor familie Huisman
Er wordt weer een perenplukactie gehouden voor de familie Huisman, om als gemeente ons steentje bij te
dragen aan hun werk in Kroatië. Dit is op zaterdag 1 september en vanaf 14 jaar mag men zich opgeven bij
Jan van Voorthuijsen of Ellen van Maanen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het bijgevoegde blad
in de kerkbode.
Belijdeniscatechisatie
Graag hoort de kerkenraad welke gemeenteleden het komend seizoen de belijdeniscatechisatie willen gaan
volgen zodat we op korte termijn kunnen bepalen hoe we dit kunnen gaan invullen, nu ds. Kroon niet zelf
kan starten met de belijdeniscatechisatie. Als er vragen/aarzelingen zijn met betrekking tot het doen van
belijdenis of het volgen van de belijdeniscatechisatie dan is de wijkouderling graag bereid tot een gesprek
hierover!
Wilt u/jij de scriba laten weten of u/jij deelname aan de belijdeniscatechisatie overweegt? (tel. 0488491616; scriba@hervormde-gemeente-randwijk.nl)
KVBC en CZC
In de afgelopen week is er KinderVakantieBijbelClub (KVBC) geweest, op woensdag, en de Christelijke
ZomeravondenClub (CZC), op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond. Activiteiten waarbij jongeren elkaar
ontmoeten rond een geopende Bijbel en bij sport en spel. We zijn blij en dankbaar dat beide activiteiten
weer georganiseerd konden worden en zeggen alle medewerkers dan ook hartelijk dank voor hun inzet!
Koffiedrinken
Tijd om elkaar even te spreken en te ontmoeten….
We mogen terugkijken op zonnige en gezellige ontmoetingen. Nu de vakantieperiode achter ons ligt en de
werkzaamheden weer mogen worden opgestart willen we u/jou/jullie opnieuw uitnodigen om op
zondagmorgen 2 september en 30 september (die zondag is het tevens opening winterwerk) een kopje
koffie/thee of fris te blijven drinken na de dienst bij de ingang van de kerk.
Groeten, Chiel en Mariska de Waal
Financieel overzicht juni 2018
Instandhouding eredienst
Onderhoud orgel
Gift via oud. M.C. Blok
Gift via oud. W.J. Blok
Verjaardag fonds
Totaal

€ 635,35
€ 572,75
€
20,00
€
20,00
€
45,70
€ 1293,80

Hartelijk dank voor uw bijdragen!
Vanuit de diaconie
De opbrengst van de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk is voor het tweede kwartaal uitgekomen op
€539,65. Dit alles voor de familie Huisman en daarmee voor hun arbeid onder de Roma. Hartelijk dank!
Jeugdkoor "De Kleine Lofstem"
Zie onder algemene berichten.
Oppasrooster
19 augustus: Corianne Nijburg, Yannick de Waal, Anneloes Kalisvaart
26 augustus: Elize Kemp, Marilene Vermeer, Geertjan van Deelen
2 september: Ellen Floor, Sandra Huiberts en Joëlle Floor
9 september: Jansje Spaan, Miriam Budding en Marije Blok
Van de kerkenraad
Zoals u hebt gelezen verblijft ds. Kroon inmiddels doordeweeks in het ziekenhuis voor behandeling van de
depressie. Een moeilijke weg voor hem en zijn vrouw! We bidden dat deze behandeling spoedig tot
positieve resultaten mag leiden. Wel is inmiddels duidelijk dat ds. Kroon zijn werk niet zal kunnen oppakken
bij de start van het nieuwe winterwerkseizoen zodat de kerkenraad zich bezint op de beste invulling van de
overname van de taken van ds. Kroon; u hoort daar binnenkort meer over.
Kopij voor het kerkblad kunt u vanaf nu aanleveren bij de scriba in plaats van bij ds. Kroon. Graag uiterlijk
op de vrijdag voorafgaand aan de verschijning van het volgende kerkblad. Vanaf nu verschijnt het kerkblad
weer om de 2 weken. Dus de kopij voor het eerstvolgende kerkblad dient uiterlijk vrijdag 24 augustus
aangeleverd te worden (via: scriba@hervormde-gemeente-randwijk.nl).
Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Ouderling W.J. Blok, scriba

