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KERKDIENSTEN
Zondag 21 september 2008
09:30 uur:
Ds. J. Bogerd, Scherpenzeel
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 2
18:30 uur:
Ds. J. Verboom, Nieuwendijk
Introïtuslied: Ps. 63: 1, 7
e
1 collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Zondag 28 september 2008
09:30 uur:
Cand . P.C. Zorge, Oudekerk a/d IJssel
Introïtuslied: Ps. 150: 1, 3
17:00 uur:
Ds. A. Romein, Ede, Opening winterwerk
Introïtuslied: Ps. 75 : 1, 2
1e collecte:
Plaatselijk jeugdwerk
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Onderhoudsfonds
Lied van de Zondagsschool
21 sept:
Ps. 150: 1c
28 sept:
Ps. 150: 1d
Kinderoppas:
21 sept:
Joke Oudijk en Aniek van Velzen
28 sept:
Linda Duizer en Marc van Mourik
28 sept:
17.00 uur Jacolien van Zante, Opening winterwerk
Schoonmaakrooster
22 t/m 26 sept: Mw. Van Brakel en Mw. Kornet
MEDITATIE
Liefde puur
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft”.
Johannes 3:16
Zo bekend en vertrouwd als deze woorden van Jezus mogen zijn, elke keer weer treffen ze je en troosten ze
je diep. Gods liefde kent geen grenzen. Dat is bij ons wel heel anders. Wij passen wel op, voordat wij ons hart
voor iemand open zetten. Want aan wie is je liefde besteed?
God heeft de wereld lief. Zonder enige beperking, dus niet alleen de wereld van de vrome en gelovige
mensen of van de oppassende en sympathieke. Ook niet alleen de wereld van de arme en vertrapte mensen,
maar ook al die anderen heeft Hij lief. Als Jezus het niet zo uitdrukkelijk had gezegd, zou je het ooit kunnen
geloven.
Dat is liefde puur! God gaat in zijn liefde tot het uiterste. Hij geeft zijn eigen Zoon Jezus Christus. Reddend,
verzoenend, genezend!
Zó lief had God deze wereld. Zó lief had Hij u en jou en mij.
Met maar één bedoeling: dat wij geloven in Hem; Hem niet afweren en in het donker blijven, maar zijn liefde
als een verrassend geschenk in ons hart sluiten. Welke twijfels, vragen of moeite wij mogelijk ook hebben,
laat het je weer eens treffen en troosten. God heeft u lief! Hij meent het!
Uit: Voor andere stemmen doof
Ds. P.L. de Jong

UIT DE GEMEENTE
Zieken
Zover bekend liggen er momenteel geen zieken uit onze gemeente in een
ziekenhuis.

Laten we in onze voorbeden ook hen niet vergeten, die langdurig ziek zijn of voor langere tijd verpleegd
moeten worden.
In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam.
Hr. J. Bijl, In den Bogerd K.1.
Zorgcentrum "De Wittenberg", Haaften
Hr. A. Struyk
"Zorgcentrum Lingehof", Huis Te Beestlaan 39, 4153 CE Beesd
Mw. Van Mil-Van der Zalm
Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg.
Henny van der Meijden, Cannenburg 151, 3228 AX Dordrecht.
Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem.
Mevr. A.C. van Steenis, Schepenlaan 20, 4147 GK Asperen.
Mevr. W.T. Kaldenberg, Ceramstraat 82, 3312 SJ Dordrecht.
Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden en zij die zoveel moeite hebben met de
verwerking en acceptatie van hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een eventueel
vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de voorbede van de gemeente. Laten we de noden
van de gemeente en de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het krachtige gebed
van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede
voor onze zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.
Dankbetuiging
Voor de blijken van belangstelling en medeleven die wij van u ontvangen hebben na het overlijden van onze
lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder
Gijsbertje van der Bijl-de Jong
Betuigen wij u onze welgemeende dank. Uw betrokkenheid, zowel persoonlijk als schriftelijk heeft ons heel
goed gedaan.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
VERANTWOORDING
Collecten
Zondag 31 aug:

Zondag 7 sept:

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

36,10
49,43
44,10

diaconie
kerkrentemeesters
onderhoudsfonds

1e collecte €
2e collecte €
Uitg.collecte €

135,85
142,85
140,55

Wereldiaconaat
kerkrentmeesters
past. en prediking

Voor al deze giften heel hartelijk dank.
RONDOM HET WOORD
Terugblik
Viering Heilig Avondmaal
Vorige week zondag mochten we ons in de morgendienst voorbereiden op de viering van het Heilig
Avondmaal vanuit Psalm 23: De Heer is mijn Herder. Hij is zowel Heer als Gastheer. Hij is de Heilige, met
Wie we niet zomaar vriendschappelijk om kunnen gaan. Is mijn geloof wel groot genoeg? Bid maar mee met
de vader van de maanzieke knaap: “Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp.”

Afgelopen zondagmorgen mochten we het Heilig Avondmaal bedienen en stond Markus 14 vers 22 en 23
centraal. De discipelen werden opgeslokt door het duister. De discipelen weten de weg wel, maar gaan die
niet. Hierin blijkt dat net als bij ons de zonde zo diep zit. Jezus neemt het brood en zegent het. Zo wordt het
brood gewijd en wordt het drager van zegen. Alle discipelen hebben het sterven van Jezus nodig en
ontvangen dat als Gods zegen voor hen.
Je bent welkom aan het Heilig Avondmaal, als je begint de zaligheid buiten jezelf te zoeken. Met je
hemelhoge schuld, als je je ogen zelfs niet op durft te heffen naar boven. Al mijn en jouw overblijvende
zwakheid wordt bedekt.
Afgelopen zondagmiddag mochten we de voortgezette bediening houden in zorgcentrum “Avondlicht”. Ook in
de avond van ons leven hebben we Jezus‟ offer nodig. Het was goed en fijn om daar te mogen zijn.
In de dankdienst stond Lukas 7 vers 11 t/m 17 centraal, de geschiedenis van de jongeling van Naïn. Wie had
gedacht dat deze geschiedenis zou eindigen met een lofzang? Twee bewegingen komen elkaar tegen bij de
stadspoort van Naïn, de schare van de begrafenisstoet en de schare die achter Jezus aan gaat. De bijbel
geeft geen antwoord op de vraag waarom kinderen overlijden. En als we de verkeerd kant op kijken kan het
ons bij God vandaan rukken. Jezus ziet de weduwe, die ene mens in nood. Jezus raakt de baar aan en
neemt de onreinheid en de dood op zich. De beweging van het leven overwint de beweging van de dood. Het
eigendom te mogen zijn van Jezus is een geweldige reden tot dankbaarheid.
Vooruitblik
Dienst opening winterwerk
Op D.V. zondag 28 september mogen we als gemeente bij elkaar komen in een dienst, waarin de opening
van het winterwerk centraal zal staan. We zijn als kerkenraad dankbaar dat het werk in de gemeente door
kan gaan na het vertrek van ds. J. van Dijk. In deze dienst willen we een zegen vragen over al het winterwerk,
catechese, kringen, clubs en huisbezoeken, wat weer gedaan mag worden. In deze dienst zullen een aantal
gemeenteleden een bijdrage leveren. De voorganger is ds. A. Romein uit Ede. Let u op de gewijzigde
aanvangstijd: 17.00 uur.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie, thee of iets fris te drinken in het kerkelijk
centrum. De ouders met kleine kinderen wijzen we graag op de crèche, die ook deze middag wordt
gehouden.
Belijdenis van het geloof
Henny van der Meijden, die in Dordrecht woont, meldde dat ze afgelopen zondag 14 september openbare
belijdenis van het geloof heeft afgelegd. Dat gebeurde in een dienst in de Ontmoetingskerk in Dordrecht.
Ds G. Oudheusden leidde de dienst.
Henny, vanaf deze plaats willen we jou van harte feliciteren met deze belangrijke stap in je leven. Graag
bidden we jou van harte Gods onmisbare Zegen toe, zodat je in je leven de woorden van Psalm 23 mag
ervaren: „De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets‟.
Wie Hennie een kaartje wil sturen (23 september is ze ook jarig) kan dat doen naar:
Henny van der Meijden
Cannenburg 151
3228 AX Dordrecht
Bijstand in het pastoraat
De kerkenraad is verheugd mee te kunnen delen dat ds C. Blenk uit Lienden bereid is gevonden in de
vacaturetijd bijstand te willen bieden in het pastoraat. Ds Blenk zal ook de Bijbelgesprekskring en de kring
Groeien in Geloof gaan leiden. De bedoeling is beide kringen te houden op maandagavond, eenmaal per drie
weken.
Er zijn alvast twee avonden gepland om kennis te maken met de kringen en het kringwerk door te spreken:
Bijbelgesprekskring: maandagavond 29 september, 20.00 uur, kerkelijk centrum
Groeien in Geloof: maandagavond 6 oktober, 20.00 uur, kerkelijk centrum
In het volgende kerkblad hoopt ds Blenk zich nader voor te stellen.
We wensen ds Blenk een goede en bovenal gezegende tijd toe in Herwijnen.

Catechese
De kerkenraad is blij en dankbaar dat ons gemeentelid, pastoraal werker G. van Bezooijen, bereid is tijdens
de vacante periode de (belijdenis) catechese te verzorgen.
De catechese start op D.V. woensdag 1oktober en duurt 45 minuten per groep.
Tijdens de catechisatiebijeenkomst nemen we onderwerpen door zoals het geloof, de doop, het Heilig
Avondmaal, de geboden, de eredienst en het gebed. Maar ook komen er belangrijke maatschappelijke
vragen en onderwerpen aan de orde en richten we ons op de actualiteit van de dag.
In alle groepen is veel ruimte voor gesprek en vragen en willen we samen ontdekken wat God voor jou wil
betekenen.
De groepsindeling is als volgt:
Groep 1: 12-13 jaar 18.00-18.45 uur
Groep 2: 14-16 jaar 18.45-19.30 uur
Groep 3: 17 +
19.30-20.15 uur
Alle jongeren zijn van harte welkom!
Belijdeniscatechese:
De kerkenraad nodigt u van harte uit deel te nemen of na te denken over deelname aan de
belijdeniscatechese.
In een vorig kerkblad stond heel mooi verwoord wat belijden betekent, namelijk: “hetzelfde zeggen”- in dit
geval dus instemmen met – wat God in Zijn Woord tot ons zegt.
Belijdenis van het geloof afleggen betekent dat je uitspreekt dat de Heere goed is, dat je Hem nodig hebt en
dat je alles van Hem verwacht.
“Langdurige verbintenissen zijn niet meer van deze tijd”: zegt men!
Toch zijn er jaarlijks duizenden ouderen en jongeren die zich voorbereiden op een ja-woord voor het leven,
samen toeleven naar de openbare belijdenis van het geloof, omdat het Evangelie van Jezus Christus hen zo
geraakt heeft.
Voor eens en voor altijd!
Aan de hand van het boek “Het geloof belijden” van drs M. van Campen willen we het gesprek met elkaar
aangaan over de drie vragen die bij het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis worden gesteld.
Nadrukkelijk dient aangetekend te worden dat deelname aan deze catechese niet automatisch inhoudt dat u
ook daadwerkelijk belijdenis van het geloof moet afleggen.
We slaan met elkaar een weg in, samen luisteren, samen zoeken naar antwoorden vanuit de Bijbel, het
levende Woord van God. Zodat we groeien. In kennis, in geloof, in liefde.
Wilt u daar eens serieus over nadenken?? Waarom uitstellen??
Op D.V. woensdag 1 oktober om 20.30 uur, willen we starten, laat vooraf even weten als u mee wilt doen.
Als u meer informatie wilt of er eens vrijblijvend over wilt spreken, neem dan contact op met de heer G. van
Bezooijen, 0418-581502.
Jarigen in de gemeente
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo
kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.
Datum Naam
24-09 H. Blom-Huisman

Leeftijd
86

Adres
Zworrelstraat 53

Autopuzzelrit
De Hervormde Gemeente Vuren houdt zaterdag 20 september een autopuzzelrit langs een aantal hervormde
kerken in de streek. Om de vragen en opdrachten te kunnen beantwoorden moeten de deelnemers in die
kerken een kijkje nemen.
Ook de hervormde kerk in Herwijnen zal die middag open zijn, vanaf 13.00 uur. De inschatting is dat de
puzzelrit al met al een kleine vier uur duurt. Uiterlijk 17.00/17.30 uur is de autopuzzelrit dus afgelopen.
Iedereen kan (vrijblijvend) meedoen aan de puzzelrit; er kan bij elke deelnemende kerk gestart worden. Dus
ook bij de hervormde kerk in Herwijnen.
Deelnemers kunnen zelf bepalen hoe lang ze in een kerk willen kijken.
Dus: wie zin heeft in een autopuzzelrit langs verschillende kerken kan zaterdagmiddag 20 september vanaf
13.00 uur starten en eindigen bij de hervormde kerk in Herwijnen.
Overigens: wie een uurtje wil helpen bij de kerk, kan zich opgeven bij Dik de Joode (0183-637092,
ddejoode@planet.nl)

Verkoopdag
Vrijdag 24 oktober heeft ‟s middags en ‟s avonds de jaarlijkse verkoopdag plaats, in dorpshuis De Poort. De
voorbereidingen zijn in volle gang.
Net als andere jaren is er weer een grote verloting, de verkoop van de loten (à 1 euro) is volop bezig.
Wij kunnen nog boodschappen gebruiken om levensmiddelenmanden samen te stellen. Ook bruikbare
spullen voor de verkoop of als prijs in de verschillende stands zijn van harte welkom.
Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen etc. willen bakken, om te
verkopen bij een kop koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de leden van de
Commissie Verkoopdag.
Bruikbare spullen kunnen worden ingeleverd bij de leden van de commissie verkoopdag: N. van der Linden
(Zandsteeg 4); A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10); N. Versteeg (Zworrelstraat
48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode (Lunet 18, Vuren).
We rekenen op uw medewerking
Commissie Verkoopdag
Solidariteitskas
Graag wijzen we nog een keer op de actie Solidariteitskas (vroeger: Generale Kas). Iedereen van 18 jaar en
ouder die is gedoopt of die belijdenis van het geloof heeft afgelegd, heeft waarschijnlijk al een enveloppe in
de bus gehad, of krijgt die zeer binnenkort. We gaan er vanuit dat iedereen die wordt aangeschreven, de
gevraagde bijdrage van 10 euro zal overmaken. Dit als een soort lidmaatschapsgeld voor de kerk.
Lid zijn brengt verplichtingen met zich mee, ook in financieel opzicht. Daarnaast moeten we als plaatselijke
gemeente voor elk lid een bepaald bedrag afstaan aan de landelijke kerk.
Kortom, we rekenen op uw steun.
Het college van kerkrentmeesters
Laat het even weten
Er zijn van die momenten dat u behoefte heeft aan een gesprek met de predikant en/of kerkenraad. Bij ziekte
of feestelijke gebeurtenissen, in vreugde en verdriet, bij problemen of 'om je hart te luchten'.
Ook uw predikant en kerkenraad zien de noodzaak daarvan in, om waarlijk nabij te zijn met het Woord van
God en zo de gemeente van de Grote Herder Jezus Christus te zijn.
Opdat de ambtsdragers dit medeleven ook daadwerkelijk gestalte kunnen geven, is het noodzakelijk dat zij op
de hoogte zijn. De contactpersoon is de scriba, dhr. D. de Joode. Direct contact met één van hen is
noodzakelijk! Zo kunnen wij onder andere zorgen voor correcte afkondigingen en bezoeken.
Laat het daarom vooral even weten!
Registratie geboorte / burgerlijke staat
Per 1 oktober 1994 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie ingetreden.
Dit heeft een aantal wijzigingen met betrekking tot de kerkelijke ledenadministratie tot gevolg.
In de praktijk betekent het dat wijzigingen inzake geboorte en burgerlijke staat (bijv. huwelijk) door de
kerkelijke gemeente zelf moet worden doorgegeven aan de S.M.R.A. Wij verzoeken u daarom dringend in
geval van geboorte of wijziging van de burgerlijke staat dit z.s.m door te geven aan de scriba of predikant. Op
deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de kaartenbak te handhaven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
Verantwoording bloemengroet
De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd bij:
Zondag 31 aug
Mw. H. de Joode
Achterweg 83
Zondag 7 sept
Bruidspaar Pippel-van Baalen
Dhr. H. Kaldenberg
Waaldijk
Uitnodiging startdag
Evenals voorgaande jaren willen we het winterseizoen weer beginnen met een barbecue voor de gehele
gemeente. Deze startdag is bedoeld voor een ieder van u, van jong tot oud(er). Het was de laatste jaren zeer
gezellig, vooral ook omdat u van jong tot oud(er) aanwezig was.
We verwachten velen van u, op zaterdagmiddag 27 september vanaf 17.00 uur. De afgelopen jaren werd
het aantal deelnemers steeds groter, mede door het tijdstip van aanvang.
Ook dit jaar hebben wij Dirk en Alie Blom gevraagd en bereid gevonden om deze startdag bij hen in de
schuur te houden. We willen hen hiervoor alvast hartelijk danken.

Wil(t) je/u deelnemen aan deze middag, vul dan het strookje onder aan deze uitnodiging in en doe dit in de
doos achter in de kerk.
Opgeven met het strookje, telefonisch of per e-mail is ook mogelijk bij Hetty van Arkel, Molenkamp 7,
tel.582269,
e-mail: hettyvanarkel@planet.nl




zaterdagmiddag 27 september
om 17.00 uur
in de schuur bij de familie Blom,
Achterweg 4

U kunt opgeven t/m maandag 22 september a.s.
----------------------------------------------------------------------------------------------□

Ik ………………………. geef mij/ons op voor de barbecue

□

Ik/wij kom(en) met …….. personen

□

Ik heb geen eigen vervoer en wil graag opgehaald en
thuisgebracht worden.

□

Adres: …………………………………………………………………

Vakantie-bijbel-spelweek 2008
Van dinsdag 26 t/m vrijdag 29 augustus hebben ruim 160 kinderen uit Herwijnen – een
nieuw recordaantal! - meegedaan aan de 12e vakantie-bijbel-spelweek. De kinderen
kwamen bijeen in de kantine van voetbalvereniging Herovina, die haar deuren had
opengezet voor de spelweek. Dat was „Ff Anders‟, aangezien alle andere jaren gebruik
werd gemaakt van het inmiddels afgebroken IJsclubgebouw en aangrenzend terrein
aan de Strobbel. Maar ook dit bleek een prima plek.
In het kader van het thema “ff Anders” hebben de kinderen 4 dagen met elkaar
geluisterd en gezongen en natuurlijk aan allerlei vermakelijke spelletjes meegedaan.
Met enkele bijbelverhalen als
leidraad werd uitgelegd dat God
de Koning van alles om ons heen is, net „ff anders‟ dan
normaal. Het themalied werd in de loop van de week,
ondersteund met allerlei gebaren, steeds harder en
enthousiaster meegezongen.
De
kinderen,
verdeeld
in
onderen
bovenbouwgroepen, werden op vele
manieren vermaakt en

uitgedaagd. Met een zeskamp voor de bovenbouw dat net „ff
anders‟ was, en een speurtocht voor de onderbouw werd de
week gestart. Verder hebben de oudere kinderen per fiets de
eendenkooi in Rumpt bezocht, waar een interessante
rondleiding werd verzorgd.

Een partijtje boerengolf maakte de dag compleet. Ook hebben ze
sportieve prestaties neergezet, waarbij een overtocht per rubberboot
over het water bij de Meerenburg voor hilarische taferelen zorgde.
De jongste kinderen konden zich uitleven op het eigen terrein met
actieve buitenspelletjes. Een uitje met de bus naar de
kinderboerderij met speeltuin in Culemborg was voor alle kinderen
een belevenis. De laatste dag werd een vossenjacht georganiseerd,
waarbij in de speeltuin aan de Geerstraat nog wat gedronken kon
worden. Daar werd onder grote belangstelling de bijbelspelweek
voor de kinderen afgesloten. Wat was het ook lekker dat daar de
zon eindelijk overtuigend was doorgebroken! De oudere kinderen
zijn daarna nog vertrokken voor
een spannend dierengeluidenspel in
het bos bij de Meerenburg, waarna
ze nog van een heerlijk knapperend
kampvuur aan de Waal konden
genieten. Ook dit jaar ontbraken de
opgewarmde knakworsten niet. En
wat een gezelligheid om zo in het
donker
wat
te
zingen
bij
gitaarspel…
De
vakantie-bijbel-spelweek
is
tenslotte officieel afgesloten met
een gezamenlijke kerkdienst op
zondag 31 augustus jl., waarin een
aantal kinderen een bijdrage
leverden
en
nogmaals
de
themaliederen werden gezongen.
Ouders, kinderen en medewerkers
konden zo terugkijken op een
bijzonder geslaagde en feestelijke
week.
Tijdens de week heeft de giftenbus het fantastische bedrag van € 556,70 opgehaald. Geweldig, want zo
kunnen we – opgeteld bij de opbrengst van de collecte van de afsluitende kerkdienst - ook volgend jaar de
vakantie-bijbel-spelweek weer vrij van entreekosten houden. Uw gift is uiteraard ook welkom op
rekeningnummer 3241.16.659 t.n.v. vakantie-bijbel-spelweek te Herwijnen.
Als stuurgroep vonden we het ook dit jaar weer bijzonder om te zien dat er steeds meer kinderen, van beide
scholen uit Herwijnen, meedoen. Fijn dat we met elkaar hebben kunnen genieten van hun samenspel en van
de prima samenwerking met alle medewerkers. Ieder heeft zich op eigen wijze ingezet. Bedankt daarvoor!
We hopen van harte ook volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.
Namens de stuurgroep van de vakantie-bijbel-spelweek,
Mirjam Bron
AGENDA
Vrijdag 19 sept
Woensdag 24 sept
Zaterdag 27 sept
Maandag 29 sept
Maandag 6 okt
Vrijdag 24 okt

17.30 uur
18.30 uur
17.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

gezamenlijke broodmaaltijd
uitzending kerktelefoon
startdag winterwerk
Bijbelgesprekskring
Groeien in Geloof
jaarlijkse verkoopdag

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie ook de website van onze gemeente;
www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 29 september 2008
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Lijsterbeslaan 7
email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata:
29 sept
voor 2 weken
13 okt
voor 2 weken
27 okt
voor 2 weken
10 nov
voor 2 weken
24 nov
voor 3 weken
15 dec
voor 3 weken
5 jan ‟09 voor 2 weken

Er is een deur….
Er is en deur die openstaat,
een deur naar ‟t hart van God…
Een ópen deur, die nodigt tot
een komen vroeg of laat.
Voor ieder die daar binnengaat
geldt Gods genade-bod.
Er is een deur die openstaat
een deur naar ‟t hart van God…
Die deur is Christus, die ons lot
verandert metterdaad;
die liefde brengt in plaats van haat
en eeuwig heilgenot.
Er is een deur die openstaat,
een deur naar ‟t hart van God…
Door : Joke van Sliedregt
Uit : Mijn tijden zijn in uw hand

