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NB  zondag 22 mei 2022  
Vandaag zondag 22 mei gaat in de morgendienst onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor, de 
muzikale medewerking in de morgendienst wordt verleend door organist Wilbert de Jong.       
 
De avonddienst, aanvang 18.30 uur,  is een speciale dienst met als 
voorganger Mw. M. Vermaas van Stichting Micha die op eigen wijze de 
evangelieverkondiging in verband met het thema ‘duurzaamheid’ zal 
brengen. De muzikale medewerking wordt verleend door de band Think 
Twice. Iedereen van harte uitgenodigd! 
 
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei hoopt Ds. G. vd Linden uit 
Waalwijk voor te gaan. 
Muzikale medewerking in deze dienst wordt verleend door organist 
Anja Breedijk. 
 
Volgende week zondag 29 mei   gaat onze eigen predikant  
Ds. Y. Pors voor.  
 

 
 

Collecte 22 mei  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is vandaag bestemd voor stichting Micha Nederland. 
Wereldwijd vraagt Micha aandacht voor actie tegen onrecht. Stichting Micha Nederland 
bestaat uit christelijke en kerkelijke organisaties die de missie hebben om de boodschap van 
gerechtigheid onder de aandacht te brengen. Vanuit het Bijbelboek Micha wordt opgeroepen 
tot een duurzame en rechtvaardige levensstijl.  Dichtbij én ver weg, want je kunt niet om je 
naaste ver weg geven zonder daarbij ook je naaste dichtbij te helpen. Het motto van Micha 
Nederland is: Gerechtigheid is doen.  Zij zetten zich in om christenen te inspireren, te 
prikkelen en te motiveren om goed en recht te doen. Bekend zijn de Micha cursus en de 
Micha zondag die deze stichting organiseert. Micha wil mensen handvatten bieden om een 
duurzame en rechtvaardige levensstijl te ontwikkelen. Kijk  voor meer informatie op 
hun  website en lees het  Micha Manifest 
 
De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar  
zr. J. van den Berg - de Bruijn. 
De bloemen worden weg gebracht door  Petra Schreuders. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Lucas van Pelt. 
 
Collecte 26 mei  2022  
De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor Bible League. Zij verspreidt Bijbels en 
Bijbelstudiemateriaal, zodat overal ter wereld mensen Jezus Christus kunnen leren kennen.  
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https://www.michanederland.nl/
https://www.michanederland.nl/micha-nederland/manifest/
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De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds 
 
Bloemen 
De bloemen gaan op deze Hemelvaart dag met onze hartelijke groeten en felicitaties naar 
br. P.C. Penning. 
De bloemen worden weg gebracht door  Corry vd Berg. 
 
Geloofskracht 
Mensen verzuchten nogal eens dat ze de woorden niet hebben en dat hun gebed maar 
gestuntel is, vergeleken met wat ik net voor hen heb uitgesproken. Natuurlijk ben ik daar blij 
mee wanneer mensen zoiets zeggen, maar ik moet toch drie kanttekeningen maken. 

1. Ik bid voor anderen in de overtuiging dat de Geest me de woorden geeft.  
2. Je kunt vol overtuiging oprecht bidden, maar omdat ik het al jaren doe, gebruik ik 

misschien ook wel bepaalde technieken die ik mezelf heb aangeleerd al ben ik me 
daar tijdens het bidden niet van bewust. 

3. Bidden is nooit gestuntel! Bidden gaat over onze relatie met God en met Jezus. Je 
opent jezelf als het ware om te luisteren naar wat God je zeggen wil. Je vertrouwt 
Hem en je laat alle muurtjes zakken omdat je weet dat God op dat moment in liefde 
bij je wil komen. De ene keer zal dat zijn terwijl je boos bent, de andere keer blij. Dat 
mag. Een goed gebed hoeft niet uit mooie woorden te bestaan, maar past bij de 
relatie die we hebben. Een goed gebed verbetert die relatie zelfs.  

Bidden is niet makkelijk, maar dat heeft dus niets van doen met taalgebruik. Bidden is een 
oefening in het loslaten van wat jij vindt van dat gebed of van je leven, zodat er ruimte komt 
voor wat God je te bieden heeft. 
Yvette Pors 
 
Data ter herinnering 
27 mei    maandsluiting in de Bredero’s Hof 
11 juni    EO-Jongerendag 
19 juni    Openluchtdienst 10.00 uur 
 
 
 
 
 


