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32e Jaargang, no. 968 – 3 oktober 2008
KERKDIENSTEN
Zondag 5 oktober 2008
09:30 uur:
Cand. T.P. de Jong, Utrecht
Introïtuslied:Gez. E : 9
18:30 uur:
Ds. M. van Leeuwen, Everdingen
Introïtuslied: Ps. 64 : 7,8
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 12 oktober 2008
09:30 uur:
Ds. W. Kalkman, Papendrecht
Introïtuslied: Gez. E : 1,9
18:45 uur:
Ds. J. Flikweert, Gorinchem, Themadienst
Introïtuslied: Ps. 65 : 7,8
1e collecte:
Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerkrentmeesters
Uitg.collecte : Pastoraat en prediking
Lied van de Zondagsschool
5 okt:
Gez. E : 9a
12 okt:
Gez. E : 9b

Kinderoppas:
5 okt:
Marleen en Jeanine Ruitenburg
12 okt:
Gerda en Arianne de Fockert

Schoonmaakrooster
6 t/m 10 okt: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp
13 t/m 17 okt: Mw. van Baalen, Mw. van Baalen, Mw. de Bruijn
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MEDITATIE
Voor de rechterstoel van de Goede Herder
“En Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de
herder de schapen scheidt van de bokken”.
Mattheüs 25:32
Daarop loopt dus de geschiedenis van deze wereld uit!
Jezus zal in majesteit en heerlijkheid zitten op zijn troon, omringd door
vele engelen. En dan moeten wij allemaal Hem passeren. Groot en
klein, vaders en moeders, maar ook kinderen en jongeren. Niet alleen
van het volk Israël, nee uitdrukkelijk zegt Jezus: Alle volken.
Zoals een herder aan het einde van een dag met zijn kudde thuiskomt
en de dieren die heel de dag samen zijn opgetrokken van elkaar
scheidt, zo zal Jezus de mensen voorgoed van elkaar scheiden in twee
groepen, rechts en links van zijn troon.
Deze tekst kan je diep verontrusten, maar ook troosten!
En dáár gaat het Jezus om. Want het mag regelmatig lijken dat het
niets uitmaakt of je God dient of niet dient. Of je je om Jezus‟ wil inzet in
deze wereld of eigenlijk puur voor jezelf leeft. Maar op die dag zal het
onderscheid duidelijk worden. De Herder zal rondgaan en al zijn
schapen tellen. Want niets is Hem ontgaan. Geen daad en geen woord,
geen gedachte en geen traan.

Uit: Voor andere stemmen doof
Ds. P.L. de Jong
UIT DE GEMEENTE
Zieken
Na een verblijf van enkele dagen in het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem mocht weer naar
huis terugkeren Mevr. J. Hobo-Grandia. In
hetzelfde ziekenhuis verblijft nog Mevr. W. van
Mourik-van Arkel.
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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.

In memoriam
Toen op zondag 7 september jl. het eerste uur zich aankondigde kwam
toch nog onverwacht een einde aan het leven van
Jan Schram
Hij mocht de leeftijd van 76 jaar bereiken. Samen met zijn vrouw Rika
waren ze bijna 55 jaar getrouwd. Jan heeft samen met zijn ouders als
schipper gevaren op de grote rivieren van Rotterdam-Antwerpen-Bazel.
Hier leerde hij zijn vrouw kennen. In de zestiger jaren kwamen ze naar
de wal om in de Zworrelstraat een dubbel woonhuis te gaan betrekken.
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Sinds enkele jaren wonen zij in de zelfde straat in een seniorenwoning.
Jan klaagde al een hele tijd over lusteloosheid en vermoeidheid. Toen
bekend werd dat hij aan een ernstige ziekte leed ging het zo snel
achteruit, dat zelfs behandelingen niet meer konden plaatsvinden. „s
Avonds voor zijn sterven hebben we op verzoek met hem psalm 121
gelezen. De woorden uit deze psalm klonken ook in de rouwdienst die
werd geleid door onze oud-predikant ds. D. Heikoop.
De dichter zegt hier:
“ ik hef mijn ogen naar omhoog, want alleen van daar verwacht ik hulp
en troost”.
Deze troost wensen, ja bidden wij, zijn vrouw, Alie en Dirk, Arie en
Martine en de kleinkinderen van harte toe.

VERANTWOORDING
Collecten
De collecten van zondag 14 en 21 september worden in het volgende
kerkblad vermeld.
Giften
Geen giften ontvangen
Terugblik
Opening winterwerk
Afgelopen zaterdag kwamen we bij elkaar bij de familie Blom aan de
Achterweg 4 voor een barbecue. Het was een gezellige en ontspannen
wijze van bij elkaar zijn, waar we genoten van de goede gaven van
onze God. Het was goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar in
gesprek te zijn aan de tafels en rondom de barbecues. Voor de
kinderen was er een springkussen, waar veel gebruik van werd
gemaakt. Mede door het mooie weer kijken we hier met dankbaarheid
op terug. Met hartelijk dank aan een ieder die mee heeft geholpen, de
organisatie en de familie Blom.
Afgelopen zondagmiddag mochten we de dienst opening winterwerk
houden. Hierin ging ds. A. Romein uit Ede voor. Het thema “Belofte
voor jonge zoekers” was gebaseerd op Spreuken 8: 17b: “..., Die Mij
vroeg zoeken, zullen Mij vinden”. Wat hebt u hier te zoeken? Met welke
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verwachtingen bent u, ben jij naar de kerk gekomen? Velen zoeken
geld, succes, liefde, het echte leven, maar vinden het niet. Ook als je
jong bent kun je worden stilgezet door de dood.
Op de kringen, op de catechisatie gaan we op zoek naar God. Het is
een kans, een wenk, een belofte: “Wie Mij zoeken, zullen Mij vinden”.
Wij mensen zijn op zoek naar God. Maar God is al naar ons op zoek
vanaf de zondeval in Genesis 2: “Adam, waar ben je?”. God wil ons
opzoeken in Jezus Christus. Zoek in de bijbel en luister samen. Dan
hoor je van zonde en genade. Dan heb je een duurzame toekomst.
Velen stellen geloven uit, net als Augustinus: “HEERE, bekeer me,
maar nu nog niet.” Een rabbi sprak eens: “bekeer je 1 dag voor je
dood”. Daarom niet langer uitstellen: NU, HEDEN. Wees present en
zoek en vind mee! Zoek eerst het Koninkrijk van God. Stel prioriteiten.
Staat God onderaan of bovenaan ons lijstje?
Wat kunnen we ontdekken? Dat God vergeving en verzoening schenkt.
Dat je met God naar het Vaderland toe mag leven in plaats van voor het
vaderland weg. Dat je iets mag betekenen voor je naaste. Dat God de
aarde zal vernieuwen.
Als je jong bent sta je nog kort bij je doop. Toen heeft God gesproken
en Hij spreekt nog: “Ik wil jouw God, jouw Vader zijn.”

Vooruitblik
Themadienst
In de avonddienst van D.V. zondag 12 oktober zal weer een
themadienst worden gehouden. Deze dienst zal worden geleid door
dominee J. Flikweert uit Gorinchem. Omdat hij voorafgaand aan deze
dienst elders in een andere dienst moet voorgaan begint de dienst een
kwartier later, dus om 18.45 uur.
Als thema van de dienst is gekozen voor: “Lopen op het water – los
zijn van de zwaartekracht!” waarbij Mattheus 14: 22 - 33 centraal zal
staan. Medewerking zal worden verleend door interkerkelijk gospelkoor
Joy uit Asperen.
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Startmiddag winterwerk
Zaterdagmiddag zijn we als
gemeente
het
winterwerk
gestart met een gezellige
barbecue. Het weer was mooi,
er was een groot aantal
gezellige mensen, het eten
was erg lekker…. Kortom het
was een geslaagde middag.
Onder het genot van een
glaasje konden we genieten
van een lekkere maaltijd.

Ook de kinderen hadden het
goed naar de zin. Er was een
groot springkasteel waar ze
konden springen om het eten
te laten zakken, weer wat te
eten en dan weer lekker
springen.

Cake, appeltaart en levensmiddelen
De commissie verkoopdag kan bij de voorbereidingen voor de
verkoopdag op vrijdag 24 oktober nog wat hulp gebruiken. In de eerste
plaats mensen die cake, appeltaart, boterkoek, appelflappen etc. willen

7

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.
Verder zijn nog welkom levensmiddelen, om pakketten samen te stellen
die kunnen worden verkocht/verloot.
Aanmelden of inleveren kan 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
Aan alle belijdende leden en doopleden 18+
Graag wijzen we op de brief met acceptgirokaart die alle belijdende
leden en alle doopleden van 18 jaar en ouder onlangs hebben
ontvangen. Daarin wordt ze gevraagd 10 euro over te maken, vanwege
de Solidariteitskas (voorheen: Generale Kas). Tot voor enkele jaren
werd het tientje bij belijdende leden thuis opgehaald, sinds enkele jaren
gebeurt dat via de acceptgiro. Graag verzoeken we iedereen dit bedrag
over te maken. Een deel moeten we als plaatselijke gemeente weer
afstaan aan het Solidariteitsfonds van de landelijke kerk, die daarmee
gemeenten in financiële nood tijdelijk steunt.
Actie Kerkbalans
Hoewel het winterwerk nog maar net is gestart, zijn de voorbereidingen
voor de Actie Kerkbalans 2009 al begonnen. Maar de actie 2008 is nog
niet afgerond. Om de kerkrentmeesters het nodige administratieve werk
te besparen, zou het fijn zijn wanneer iedereen die dit jaar een
toezegging heeft gedaan, die bijdrage binnenkort overmaakt. Dat kan
via de bank (Rabobank 3280.00.531) of via de Postbank: 950925.
Graag o.v.v. Kerkbalans 2008. Contant kan natuurlijk ook, maar dan
graag op de enveloppe vermelden „Kerkbalans 2008‟.
Het college van kerkrentmeesters.
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 bemoediging sturen.
Datum
9 okt
16 okt
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Naam
Mw. E.C. van Tuijl-Hak
Mw. G. Bok-Corporaal

Leeftijd
97
86

Adres
Zorgc. Avondlicht
Rije en Uitweg 24

GrootNieuwsRadio
Sinds bijna een jaar bestaat er een christelijk radiostation dat 7 dagen
per week, 24 uur per dag uitzendt, via 1008 AM op de middengolf. Dus
niet via de kabel, maar via de ether. Dat betekent dat
GrootNieuwsRadio ook is te ontvangen in de auto. Ook is het station te
beluisteren via internet: www.grootnieuwsradio.nl
GrootNieuwsRadio wil zich richten op christenen van alle gezindten. Via
1008 AM horen de luisteraars onder meer informatie, gospelmuziek
(zowel modern als gewijd), verzoekjes, reacties van luisteraars,
meditaties, Bijbelstudies en kerkdiensten.
Het radiostation krijgt geen overheidssubsidie. Wie het station financieel
wil steunen kan op de website meer informatie vinden.

Bejaardenbezoekcommissie en kerkradioteam
Hierbij wil ik u herinneren aan de bijeenkomst met de
bejaardenbezoekcommissie en het kerkradioteam.
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op D.V. woensdag 8 oktober
2008 om 9.30 uur in het kerkelijk centrum.
Er zijn in het afgelopen halfjaar enkele wijzigingen gekomen in de te
bezoeken bejaarden. Het is dus vooral voor degenen, die bezoeken
afleggen, van belang zoveel mogelijk op deze bijeenkomst aanwezig te
zijn. We kunnen deze zaken dan met elkaar doorspreken.
Mocht u echter verhinderd zijn, laat het dan even weten bij Dicky de
Fockert, tel. 581992.
Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Gaat u mee?
Uw kerkenraad heeft mij in de vacaturetijd gevraagd twee kringen en
het nodige (crisis)pastoraat op mij te nemen. Aangezien ik net terug
ben van een Griekse reis, zou ik op de twee kringen graag met u in de
voetsporen van Paulus willen gaan; Handelingen (Bijbelgesprekskring)
en een brief van Paulus aan de Filippensen (Groeien in Geloof) zullen
daarbij centraal staan.
Komt u ook? Om u te helpen, heb ik hierbij op verzoek van uw
kerkenraad iets over mezelf geschreven, zodat u weet wat voor vlees u
in de kuip krijgt.
Eerst was ik geschiedenisleraar op het lyceum waar ik leerling was
geweest: in Vlaardingen, dat van vissersdorp industriestad werd. Maar
dankzij onvergetelijke prediking trok de theologie. Tijdens die tweede
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studie werd ik IZB-evangelist bij ds G. Boer in Zoetermeer, dat ook van
dorp veranderde in stad. Ik mocht gaan preken in een aanloopcentrum
in de nieuwbouw en bezocht er de vele randkerkelijken uit Den Haag.
Daarna werd ik geroepen in het Woubrugge van Comrie en in het
Oudewater van Arminius, en toen ook in Amsterdam en Delft.
Daarnaast was ik gevraagd voor de cursus Theologische Vorming voor
Gemeenteleden in Zeist (momenteel weer in Gouda) voor
kerkgeschiedenis van de 20ste eeuw. Maar ik kon dat niet los van het
wereldgebeuren en de wereldoorlogen. Zo ontstond mijn boek „Kerk- en
wereldgeschiedenis van de 20e eeuw‟.
Na een Midden-Oosten-reis van de Bijbellandzendig kregen mijn vrouw
en ik een jongen uit Sri Lanka en een meisje uit Libanon. Voor Hulp
Oost-Europa en de Gereformeerde Bond ging ik naar de toenmalige
DDR. Na de Wende vroeg ir. J. van de Graaf mij ds Exalto op te volgen
voor kerkhistorische reizen: nu naar Oost- en Zuid-Europa. Ik ging ook
mee met een hervormde studiereis naar Indonesie en met een
gereformeerde reis naar de „Christian Reformed Church‟ in de VS.
Hoofdzaak bleef natuurlijk het gemeentewerk. Maar ik kan niet preken
los van de context. Mijn Amsterdamse catechismuspreken werden bij
de restauratie van de Noorderkerk gepubliceerd in het boek „Een open
monument‟. Zoals de monumentale kerk open mocht blijven en
gerestaureerd werd, zo moet ook de Heidelberger „open blijven‟ voor
mensen van deze tijd. Maar je moet „m dan ook wel toegankelijk
maken.
Sinds 2005 ben ik emeritus en wonen wij in Lienden in de Betuwe; na
de Randstad dus nog de „Bijbelgordel‟. Het zal hier toch niet zo gaan
als in de grote stad? Jezus zei tegen de gemeente van Filadelfia:
,,Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme‟.
Lienden
Ds C. Blenk

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 bij feestelijke gebeurtenissen,
in vreugd 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.
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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 hem (of
één van de andere kerkenraadsleden) 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 dan voor uw medewerking.
Het college van kerkrentmeesters
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Ben je 12 t/m 15 jaar.
Heb je zin in een gezellig avondje met lol, sport en spel,
relaxen, een film en ook ff een serieus moment
Kom dan naar de:
3xh tieneravonden
3xH wordt georganiseerd door de Hervormde kerken van
Haaften, Hellouw en Herwijnen.
3xH is 1x in de maand op zaterdagavond.. De eerste avond is
op zaterdag 11 oktober en begint om 19.30 uur.
Meld je aan via de email en je krijgt voor iedere
tieneravond een uitnodiging met daarin meer info!!
emailadres: heheha_tieneravond@hotmail.com
Heb je nog vragen, bel gerust één van de leiding!
o
o
o

Haaften:
Hellouw:
Herwijnen:

Roel IJmker
Ivonne Noordam
Anneliene Woudenberg

640250
582267
582710

Groetjes,
2x Arjan, Arjanne, Ivonne, Roel, Meta en Anneliene
Tot zaterdag 11 oktober!


Vrijdagavondclub
Eigenlijk starten deze week de clubs weer allemaal. Op maandag en
woensdag is de 1e avond van het seizoen al gestart.
De vrijdagavondclub werd vorig jaar zo weinig bezocht dat we eerst van
jullie jongelui willen weten of er wel animo is voor deze clubavond. Als
je zin hebt om deze avonden te bezoeken kun je even bellen naar
Anneliene Woudenberg, 582710.
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Er is dus a.s vrijdag 3 oktober nog geen club!!
Zoals je in dit kerkblad ook kunt lezen worden er ook tieneravonden op
zaterdagavond georganiseerd voor de jeugd; de zogenaamde 3xH
tieneravonden. Deze avonden worden 1x per maand georganiseerd.
Lijkt je dit leuker om te doen, misschien ook omdat dit 1x per maand is,
geef je dan hiervoor op.
Voor zowel (eventueel) vrijdagavondclub als voor de tieneravonden is
de jeugdraad op zoek naar leiding. Daarom deze oproep aan u/jullie
allen:

heb je zin en tijd om leuke avonden te organiseren en op deze
avonden aanwezig te zijn voor de tieners uit onze gemeente,
neem dan even telefonisch contact op met Anneliene, 582710
Het is belangrijk om ook dit stukje jeugdwerk door te laten gaan!!!

Vakantie impressies
De vakantieperiode 2008 is weer voorbij. Velen van ons zijn er even
tussenuit geweest, variërend van enkele dagen tot enkele weken.
Dankbaar zijn we dat allen weer behouden thuis mochten komen.
Inmiddels hebben we op school en op ons werk het normale ritme weer
opgepakt. Toch zijn er bepaalde indrukken die ons bij blijven, zo wil ik
er enkele met u delen.
1e
Het is bekend dat er nogal wat landgenoten wanneer zij met
pensioen
gaan,
vanwege
de
minder
aantrekkelijke
weersomstandigheden in ons land, uitwijken naar Spanje. Deze
mensen komen alleen „s zomers een paar weken naar Nederland voor
familiebezoek. Daarnaast is er een grote groep die aldaar de lange
koude wintermaanden doorbrengen.
Zodoende is er in Benidorm een nederlandse-protestanse gemeente
ontstaan. De leden hebben een nogal verschillende achtergrond;
Pinstergemeente, allerlei evangelische stromingen, hervormden en
allen die zich tot het brede scala van de gereformeerde gezindte
rekenen. Toch een bloeiende gemeente zo bleek ons uit de
mededelingen in een dienst die wij samen
met 400 andere
kerkgangers bezochten.
Er is zo vernamen wij , een zangkoor, een bijbelkring en een
vrouwenvereniging enzovoorts. Toch zal ook daar de verscheidenheid
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wel eens voor wat spanning zorgen, getuigen het veelzeggende
opschrift bij de ingang van het (kerk)gebouw. Daar staat namelijk:
De dominee die spreekt voor aller oren,
is helaas nog niet geboren,
maar gemeente troost elkander,
want we hebben iedere zondag een ander.
2e
In Meerssen, een plaats in Zuid Limburg gelegen tussen
Maastricht en Valkenburg, staat in het centrum een grote monumentale
R.K. kerk. Vroeger was dit de basiliek van Meerssen. Basiliek komt van
het Romeinse woord basilica, is gerechtsgebouw, vierkant gebouw.
Later werden deze basilieken omgebouwd tot kerkgebouw, zo ook hier.
Bij de ingang lazen we het volgende:
„t Is Christus beeld wat gij hier ziet
‟t Is Christus beeld , maar Christus NIET!!
Daarom: aanbidt geen hout of steen;
Maar Christus, Uwen HEER alleen!!
Inderdaad, een wat ongebruikelijke kopij voor ons kerkblad, toch wilde
ik graag deze indrukken met u delen. Misschien ook voor ons nog wel
zoals onze voorouders het zo plechtig zeiden ; “Tot lering en
vermaning”.
Ouderling H.G. Hak

AGENDA
Maandag 6 okt
Woensdag 8 okt
Woensdag 8 okt
Vrijdag
24 okt

20.00 uur Groeien in geloof
09.30 uur bejaardenbezoekcom. en kerkradioteam
18.30 uur uitzending kerktelefoon
jaarlijkse verkoopdag

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie
ook de website van onze gemeente: www.nhkherwijnen.nl
Voor alle in de toekomst liggende data in dit Kerkblad geldt:
“Indien de Heere wil en wij leven zullen!” (Jak. 4 : 15)
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VAN DE REDACTIE
De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 13 oktober 2008
vóór 17.00 uur ingeleverd te zijn bij:
N. van der Vliet
Lijsterbeslaan 7
E mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
Volgende inleverdata:
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
19 jan
voor 2 weken
2 feb
voor 2 weken

Gebed
Heer Jezus Christus
U hebt ons bevolen
het Onze Vader te bidden:
Uw rijk kome.
Help ons, dat wij daar ijverig om bidden
en daarnaast vast geloven,
dat wij aan het eind
tot deze heerlijkheid zullen komen.
Geef ook, dat de blijde en zalige dag
van onze verlossing en heerlijkheid
spoedig komt
en dat we dan alles ervaren,
zoals we het nu in uw Woord
horen en geloven.
Uit : Gebeden van Maarten Luther
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