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Aanmelden aanwezigheid
kerkdienst
U kunt zich aanmelden
door, op woensdag-,
donderdag- of vrijdagavond
tussen 18.00 en 21.00 uur,
te bellen naar de scriba Ans
Korver, tel: 0252-520631.
Geeft u speciale wensen
qua zitplek alstublieft door,
dan zal hier zoveel mogelijk
rekening mee worden
gehouden.
Kerkdienst thuis volgen
Via de website
www.dewittekerk.nl kunt u
de dienst meeluisteren of
terugluisteren.
Bidstond
Iedere donderdag om
19.30 uur is er bidstond in
de aanbouw van de Witte
Kerk. Geeft u vooral door,
wanneer u gebed wilt voor
een bepaalde situatie, voor
uzelf of voor een ander.
Dit kunt u doen bij ouderling
Detta Miedema
(06-14282453).
Voorbeden
Wenst u voor iemand
gebed? Dan kunt u dit
middels een berichtje of
een telefoontje aan de
predikant laten weten. In de
eerstvolgende kerkdienst
zal het in de voorbeden
worden genoemd.

Kerkdiensten
Zondag 8 november, 10.00 uur
ds. E. Gruteke uit Zeewolde
Voorbereiding H.A. / Dankdag voor gewas en arbeid
1e collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte: diaconie
Kindernevendienst: Marijke
Oppasdienst: Adeline en Lotje
Zondag 15 november, 10.00 uur
ds. E. Mandemaker
Bediening Heilig Avondmaal
1e collecte:
kosten eigen kerkelijke gemeente
2e collecte: diaconie, bloemengroet
Kindernevendienst: Esther
Oppasdienst: geen
KRUIMEL VOOR DE ZIEL
(Bij 1 Kron. 29:10-16)
‘Wij zijn slechts vréémdelingen die als gasten bij U verblijven’.
Zo noemt David zichzelf en zijn volk. Met andere woorden: Wij
kunnen ons geen enkel recht laten gelden. Het is slechts
vanwege uw genade dat wij het goed hebben. Wij willen daar
vaak niet aan. Afhankelijkheid heeft een negatieve klank
gekregen. Liever willen we het zover niet laten komen. Toch
zijn er momenten in ons leven dat we kwetsbaar zijn. En deze
kwetsbaarheid vraagt om erkenning. Alleen het besef
kwetsbare, afhankelijke schepselen te zijn, kan ons leren
zorgvuldig om te gaan met onszelf, en met elkaar.
Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, o Heer. U bezit
het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van
U afkomstig mogen we David nazeggen. Laten we dat met
een ruim hart doen. Bewust dat wij leven van Gods goedheid.
Bewust dat niets van onszelf is, maar dat wij in feite slechts
vreemdelingen zijn op aarde, afhankelijk van Gods genadige
omgang met ons. En dat maakt ons gezegende mensen.
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. Esmeralda Mandemaker
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Kaartenbak van zangers
Een aantal van u heeft zich al opgegeven om af en toe op
afroep te zingen in de erediensten. Dat is fijn, want zo kunnen
we het lied ook in coronatijd tot klinken brengen. Met name
mannen laten van zich horen. Daarom een oproep aan de
vrouwen in ons midden: vindt u zingen leuk en wilt u uw stem
laten horen in de diensten, geef u dan op zodat vrouwen- en
mannenstemmen ingezet kunnen worden om God lof te
zingen!
Arco Mandemaker
arcomandemaker@gmail.com
Gefeliciteerd
Mevr. E.H. Timmers-Plaszmeijer hoopt
op 1 november haar 85e verjaardag te
vieren.
Mevr. C.M. Brandhorst-v.d. Linden hoopt
op 8 november haar 96e verjaardag te
vieren.
Dhr. en mevr. Haasnoot hopen op 14
november hun 40-jarig huwelijksjubileum
te vieren.
Operatie schoenendoos
De actie waarmee we schoenendozen vullen voor arme
kinderen in arme landen en dat is nog steeds nodig! Want
wereldwijd leeft 1 op de 2 kinderen in armoede!
Als je mee wilt doen neem dan even contact op met
Ria van Eeden (0252-376160). Je ontvangt dan een folder
met daarin alle gegevens. Op vrijdag 20 november tussen
19.00 en 19.30 uur kan de schoenendoos op de Brink worden
ingeleverd.
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Vanuit de gemeente
Bedankt!
Graag wil ik iedereen bedanken voor de aandacht tijdens
mijn ziekte. De klachten ten gevolge van een
zenuwbeklemming vanuit mijn rug, zijn bijna helemaal
verdwenen. Wandelen en fietsen gaat gelukkig weer
helemaal goed en ik ben voorzichtig aan weer met
hardlopen begonnen.
Bedankt voor al jullie gebeden, kaarten, boeketjes en
aandacht de afgelopen tijd! Samen met de medische hulp
heeft dit een positieve uitwerking op de genezing gehad.
Hartelijke groeten, Reinder Valkema.
Tot onze verrassing ontvingen wij ter gelegenheid van ons
40-jarig huwelijk een prachtig boeket vanuit de Witte Kerk.
Wat ontzettend lief en hartverwarmend.
Heel hartelijk bedankt!
Hartelijke groeten uit Sassenheim
van Daan en Yvon van Heteren
Van harte bedankt voor de mooie bloemen die wij mochten
ontvangen voor ons zestig jarig huwelijksjubileum.
Groeten
van Klaas en Klazien Wassenaar.

