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Meditatief  
 
In deze tijd van tegenstellingen en spanningen in 
de samenleving zijn de woorden van L. Loossen 

sj. van zo’n 40 jaar geleden nog steeds actueel:   
 
Toegewend 

 
Waar mensen zich toewenden naar elkaar 
en ervan afzien 

om over elkaar macht uit te oefenen – 
daar kan iets van God gebeuren. 
 

Waar mensen niet meer geloven in 
het recht van de sterkste – 
daar kan iets van God gebeuren. 

 
Waar mensen elkaar gaan herkennen 
en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten 

als breekbare reisgenoten – 
daar kan het koninkrijk van God komen. 
 

Waar mensen van elkaar willen weten 
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen 
dat ze zich geen van allen kunnen 

beschermen tegen de pijn 
die het leven hen aandoet – 
daar kan iets van God gebeuren. 

 
God komt nooit met vertoon van macht. 
Maar in ogen van zwakken en weerloze 
zie je het licht van zijn Gelaat. 

 
 

Orde van dienst voor zondag 17 juli. 

 
Ds. Van der Sar uit Dordrecht is deze zondag 
onze voorganger. Hij heeft werkervaring in een 

TBS-kliniek.  
Een van de liederen in de liturgie is 'Hem even 
aan te mogen raken' (855), een lied geschreven 

n.a.v. de evangelie-lezing die klinken zal: Marcus 
5. Marcus vertelt van een vrouw die gewond door 
het leven gaat. Ze is bang opnieuw bezeerd te 

worden en tegelijk verlangt ze naar ontmoeting 
en contact. Hoe gaan we om met de wonden die 
we oplopen in ons leven? Wint onze angst of wint 

ons verlangen? 

 
Welkom - Lied (Psalm) 81: 1,5,8 Jubel God ter 
eer - Gebed om ontferming - We luisteren naar 
(Gloria)lied 925 Wek mijn zachtheid weer, tegelijk 
kinderlied - Schriftlezing: Genesis 28: 10-22 - We 

luisteren naar lied 992: 1,2,3,4 Wat vraagt de 
Heer nog meer van ons - Schriftlezing: Marcus 5: 
24-34 - Lied 855: 1,2,5 Hem even aan te mogen 
raken – Overdenking – Meditatief orgelspel - 
Zingen: de geloofsbelijdenis - Slotlied: 840: 1,2,3 

 

Wel en wee 
 
* Dinsdag 19 juli is de heer J. de Korte jarig. 

Alvast van harte gefeliciteerd, een mooie dag 
gewenst en een goed nieuw levensjaar. 
 
* Vandaag, vrijdag 15 juli, op de dag dat deze 

Gemeentebrief uit komt, is mevrouw A. Stip – van 
der Stel jarig. We feliciteren ook haar. En we 
wensen haar eveneens een mooie dag, iets dat 

misschien op dit moment niet zo vanzelfsprekend 
is. Mevrouw Stip is namelijk overspannen, wat 
zich onder meer uit in aangezichtspijn. Ze is bij 

tijden duizelig en daardoor instabiel. Ze moet rust 
houden en merkt ook dat dit nodig is. Gelukkig 
zijn er bij een CT scan geen afwijkingen 

gevonden. En gelukkig gaat het langzaamaan iets 
vooruit. Ze heeft steun van mensen om haar heen 
en vertrouwen in de Here God, door wie ze zich 

gedragen voelt. We wensen haar beterschap en 
alle goeds. 
 

 

 

 
 
 

 

      

  
 

De bloemen van zondag 17 juli zijn voor 

Mw. A. Stip - v. d. Stel, voor haar verjaardag.   
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Voedselbank                 

 

Het product voor juli is olijfolie. Er is 6 

flessen gebracht.  
 
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie 

de Paauw, Joh. Vermeerstraat 21. 
 
U kunt naar de achtertuin komen waar 

nr.21 op de poort staat en zelf het 
product in de schuur zetten. 

 
COLLECTEN 

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen 
mandjes staan om uw gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt 
 

Collectedoelen 17 juli zijn: 
 

1ste  Stichting vrienden van de Hoop 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. de 
Hoop op rek.nr. NL10RABO0333800737   

Of scan de QR-code voor collecte 1 
 
 

 
2de Kerk. 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
storten op rek.nr. NL63RABO0333800656 
 Of scan de QR-code voor collecte 2  

 

 
 

Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd 
worden bij Arie de Paauw, Johan 
Vermeerstraat 21 o.v.v. van het collectedoel.    

De Diaconie. 
 

Nadenkertje. 
 
“ Wie verzamelt in de zomer, is een 
verstandige zoon/dochter, wie slaapt 
in de oogsttijd, is een zoon/dochter 

die zich schandelijk gedraagt. “ 
 
(Spreuken 10 vers 5.) 

 
Als je jong bent, heb je het gevoel dat er 
nooit een eind aan je leven zal komen. We 
wagen ons op onbekende wegen en als die 

doodlopen, beginnen we gewoon opnieuw 
en gaan we op zoek naar een andere weg. 
Toch verwacht God zelfs van een jong 

mens (maar ook de oudere) dat hij/zij met 
wijsheid handelt. Ons leven is slechts een 
‘ademtocht’ zegt de Bijbel. En zolang we 

hier zijn, moeten we ons leven zo goed 
mogelijk besteden. Verken de paden die 
God voor je heeft uitgezet. 

 


