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Predikant: ds. M. van Kooten 
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IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.: 
NL29 RABO 0384 7680 75 
IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.: 
NL61 RABO 0347 5000 99 
 
Diensten 
D.V. zondag 11 september 
09.30 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.A.) 
15.00 uur ds. M. van Kooten (Voortzetting en nabe-
trachting H.A.) 
 
Collecten 
1.Kerk 
2.Instandhouding predikantsplaats 
3.Kerk 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Martianne Vermeer-Ter Maaten, Willie van de Brug-
Huisman en Thirza de Greef 
 
Belijdeniscatechisatie 
We hopen in week 38 met de belijdeniscatechisatie te 
beginnen op een nader te bepalen datum. Dat heeft 
alles te maken met wie zich opgeven en welke 

mogelijkheden er zijn. Tot op D.V. zaterdag 17 sep-
tember is er de gelegenhei zich voor die catechisatie 
op te geven. 
 
Collectemunten 
Op D.V. maandag 12 september aanstaande is er uit-
gifte van collectemunten in ’t Kerkerf van 19 tot 20 
uur. Van harte aanbevolen! 
College van kerkrentmeesters 
 
Zondagsschool Abia 
Beste kinderen van de zondagsschool, 
Wat fijn dat we weer zoveel (nieuwe) kinderen moch-
ten verwelkomen op de zondagsschool! We bidden 
dat de Heere het werk op de zondagsschool wil zege-
nen en dat jullie Hem mogen liefhebben. Proberen jul-
lie ook thuis de psalm te oefenen? 
D.V. aanstaande zondag 11 september zal er geen 
zondagsschool zijn i.v.m. de bediening van het Heilig 
Avondmaal. We hopen jullie weer te ontmoeten op 
zondag 18 september. 
Hartelijke groetjes  van het team van zondagsschool 
‘Abia’ 
 
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
Graag nodigen wij jullie uit om mee te gaan naar de 
jaarlijkse bondsdag die DV donderdag 29 september 
gehouden wordt in De Basiliek in Veenendaal. Het 
thema van deze dag is “De Psalmen". Wij hopen ook 
onze bijbelstudies dit seizoen aan de psalmen te wij-
den. Verdere informatie over de bondsdag volgt in de 
app van de vrouwenvereniging. Via de app kun je je 
ook aanmelden of stuur een mail naar wvanas-
selt@live.nl  
Hartelijke groet van het bestuur 
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Psalmzangavond t.b.v. Adullam! 
Deze zal gehouden worden op D.V. zaterdag 24 sep-
tember in de Hersteld Hervormde Kerk te Elspeet.  
Aanvang  19.30 uur, kerk open 19.00 uur. Toegang vrij. 
Medewerking wordt verleend door de bovenstem-
groepen uit Wouterswoude en Waddinxveen. Orga-
nist Wilbert Magré. Algehele leiding dhr. M.S. Roos. 
Er zal een collecte voor Adullam gehouden worden. 
Hartelijk welkom, comité Doornspijk. 
 
Jubileum Revoke 
De stichting Revoke bestaat 25 jaar. Alle kinderloze 
echtparen en alle andere belangstellenden nodigen 
wij van harte uit voor onze  jubileumbijeenkomst D.V. 
zaterdag 24 september in de Gomarus, Hoefslag 11 te 
Gorinchem. Inloop 13.30 uur, opening 14.00 uur. Voor 
meer informatie: kijk op www.revoke.nl of mail naar 
algemeen@revoke.nl of bel 0318 - 45 65 87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de diensten 
Komende zondag hopen we tweemaal in uw midden 
te zijn en het Heilig Avondmaal te bedienen. ’s Mor-
gens bediening en ’s middags voortzetting en nabe-
trachting. Opnieuw willen we in beide diensten Psalm 
46 lezen. Voor wie is het Heilig Avindmaal des Hee-
ren? Het antwoord vinden we in Psalm 72:12-13: 
Want Hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, 
mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij 
zal de arme en nooddruftige verschonen en de zielen 
der nooddruftigen verlossen’; Vervolgens in Jesaja 
66:2: ‘op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene 
van geest, en die voor Mijn woord beeft’; en in  Ze-
fanja 3:12: ‘Maar Ik zal in het midden van u doen over-
blijven een ellendig en arm volk; die zullen op den 
Naam des HEEREN betrouwen.’ Laat vooral Gods 
woord de toetssteen zijn. 
Geve de Heere rijk gezegende diensten.  
 
Ter overdenking 
Dit keer twee citaten van de kerkvader Augustinus: 
* Laten ze allen zich tekenen met het kruis, amen zeg-
gen, halleluja zingen, gedoopt zijn, kerken bezoeken, 
basilieken bouwen… door niets onderscheiden zich de 
kinderen Gods van de kinderen des duivels dan door 
de liefde. 
* Er is een liefde tot zichzelf. Die gaat tot verachting 
van God. En er is een liefde tot God die gaat tot ver-
achting van zichzelf. 
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