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We leven in vertrouwen op God.
Wat komen gaat is nog niet zichtbaar.
2 Korintiërs 5: 1-7

VAN DE REDACTIE
Wilt u er rekening mee houden dat het volgende kerkblad dat op
vrijdag 20 juli (no. 15) verschijnt, een nummer is voor 6 weken i.v.m. de
vakantieperiode. De kopij voor dit kerkblad moet op vrijdag
13 Juli voor 20.00 uur ingeleverd zijn.
Na deze vakantieperiode verschijnt het eerstvolgende kerkblad weer op
vrijdag 31 Augustus. Hiervoor moet de kopij op vrijdag 24 Augustus
voor 20.00 uur ingeleverd zijn.
De redactie,
Wim Klein Nagelvoort
ZONDAG 8 JULI
Kerkdiensten:
09.30 uur: ds. A.A. van der Spek uit Zwartsluis
19.00 uur: ds. S. Ris
 Avonddienst:
Collectes:
1e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie
2e collecte: Diaconie - Eigen werk
Organisten:
Morgendienst: dhr. P. te Velde
Avonddienst: dhr. V.H. Boertjes
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: dhr. S. van Dijk
Avonddienst: mevr. R. Mensink
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 6
Ina Nieuwenhuis, Gerdien Santé, Suzan Wessels
Kinderoppasdienst:
Gea van Eden, Wessel van Pijkeren, Annemieke van Pijkeren,
Leonie Baan
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Ouderenvervoer:
Naam oudere:
mevr. J.M. v.d. Groep
mevr. G.H. Witten-Borger

(tel. 544990)
(tel. 516221)

Naam rijder:
dhr. J. ten Brinke
,,
,,

ZONDAG 15 JULI
Kerkdiensten:
09.30 uur: ds. H.J. Paas uit Nijverdal
19.00 uur: ds. J.C.J. Post uit Wierden
Collectes:
1e collecte: CvK/PKN – Gemeenschappelijke arbeid PKN
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen
Organisten:
Morgendienst: dhr. P. te Velde
Avonddienst: dhr. L. van de Schootbrugge
Dienstdoende BHV-er:
Morgendienst: dhr. P. Hulsman
Avonddienst: dhr. L. Bakker
Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 4 en 7+8
Marissa Voortman, Judith Hartgerink, Anja Draaijer

(Zie ook “Informatie bij de diensten”)

Kinderoppasdienst:
Marsha ten Berge, Jacomine Schonherr, Tessa van de Willige,
Linda Ligtenberg
Ouderenvervoer:
Naam oudere:
mevr. J.M. v.d. Groep
mevr. G.H. Witten-Borger

(tel. 544990)
(tel. 516221)

Naam rijder:
dhr. J. Brinks
,,
,,

INFORMATIE BIJ DE MORGENDIENST 15 JULI
KINDERNEVENDIENST
Op zondag 15 juli a.s. heeft groep 8 voor de laatste keer kindernevendienst.
Zijn jullie allen aanwezig deze zondagmorgen?
Namens de KND,

Anja Draaijer
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UIT DE WIJKEN
OOST: BOERHAAVELAAN 32, ALMELO
Ik ben nog een weekje afwezig: van vrijdag 6 juli t/m vrijdag 13 juli.
Daarna is ds. Ris aan de beurt om op vakantie te gaan.
Dhr. en mevr. Van de Riet-ter Weel (wijk 8; Schoolstraat 66, 7461 EH)
zijn nog in Résidence De Aa, kamer 5, Almelosestraat 44, 7642 GP Wierden.
De pijn is een stuk minder na de operatie, maar de schouder moet voorlopig
nog rust krijgen.
Dhr. Gerard Hartgerink (wijk 11; Nieuwlandsweg 33, 7461 VP) herstelt op
het ogenblik van de behandelingen. Gelukkig is er ook iets moois om naar uit
te zien, want hun pleegzoon Lajos uit Roemenië komt op 14 juli weer voor
enkele weken naar Nederland.
Dhr. Wim Baan (wijk 18, Haarstraat 61-101, 7462 AL) moest 2 weken
geleden opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege een hartinfarct. Maar
hij is weer thuis, in afwachting van nadere onderzoeken, en optimistisch om
– samen met zijn vrouw - te genieten van elkaar, hun familie en het leven.
De krachten van dhr. Dirk ter Steege (wijk 18; Bouwstraat 11b, 7462 AX)
nemen zienderogen af. Hij is er klaar voor om naar God te gaan.
Mevr. Janine Schoterman-Broeze (wijk 19; Schoenmakersdijk 18, 7463
BL), haar gezin en familie kregen een behoorlijke schok te verduren, omdat
de kanker is teruggekeerd. De chemobehandeling is direct gestart. Al met al
staat haar wederom een langdurig traject te wachten.
De 4-jarige Levi Witten (wijk 28; Prins Bernhardstraat 52, 7462 GV) kreeg
onlangs opnieuw een epileptische aanval. Hij wordt binnenkort nog nader
onderzocht. Heel wat voor zo’n levendig jongetje, maar hij is weer volop aan
het spelen en verheugt zich al op school.
Wij wensen jullie allemaal heel veel kracht, sterkte en hopen dat jullie blijven
vertrouwen op Gods nabijheid om jullie tot steun te zijn, en dat geldt
natuurlijk ook voor allen die hier niet genoemd zijn, maar in vergelijkbare
omstandigheden verkeren.
Telkens opnieuw worden wij opgeschrikt wanneer gemeenteleden ineens
geconfronteerd worden met zorgelijke uitslagen van onderzoeken, met een
stukgelopen relatie, met verdriet vanwege afscheid door de dood, verdriet
vanwege een blijvende beperking en nog zoveel meer.
Niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van hun dierbaren wordt daardoor
voorgoed veranderd. Ook zij hadden een onbezorgd leven, dat zo ineens
totaal veranderd is. Laten we stilstaan bij wat hen overkomt, hen steunen
door gebed en een kaartje ter bemoediging en het vertrouwen dat God ons
niet loslaat en met ons meegaat, hoe moeilijk het leven soms is.
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Een bijzonder en prachtig Vaderdag cadeau mocht de familie Wessels
(wijk 26, Tasveldweg 21, 7462 DP) op 17 juni jl. ontvangen, namelijk hun
zoon en broertje DAVID IMMANUËL.

Stap uit je boot
Durf op water te lopen
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open
Wees maar niet bang
Hij is altijd bij jou
God is trouw

Dankbaar en blij zijn Erik, Elsbeth, Lucas en Anna met de geboorte van
David. Van harte gefeliciteerd, ook alle familieleden natuurlijk, met deze
flinke baby.

Kostbaar
Bewonderd
Geliefd….
Welkom wonder
DIEDE HANNAH GUUSJE

Onze felicitaties gaan ook naar Gerald, Gerdy en Maartje Bakker en hun
familieleden (wijk 11; Holtentorensweg 9, 7461 VH), want op dezelfde dag
kwam er ook een Vaderdag cadeau bij hen: dochter en zusje DIEDE.
En op 20 juni jl. werd ISE geboren.

Welcome to the world ISE!
Een groot wonder
teer en klein
maakt dat we voortaan
met z’n vijven zijn!

Ise is zeer welkom in het gezin van Richard en Manon Ligtenberg en ook
Sophie en Sverre zijn dolblij met hun kleine zusje (wijk 5; Grebbebergstraat
19, 7461 MB). Ook jullie en alle familieleden van harte gefeliciteerd.
Drie wonderen, ontvangen uit Gods hand. Dat deze drie kindjes in geloof en
vertrouwen onder Gods zegen mogen opgroeien in jullie fijne gezinnen!
Met een hartelijke groet,

Fien Venema

WEST: PASTINAAK 46
Goed nieuws voor de familie Rosman (Groenling 80, 7463BJ, wijk 21): na
de operatie die Gerrinde heeft ondergaan zijn er géén verkeerde cellen meer
gevonden. Het betekent nog niet dat Gerrinda ‘beter’ is: in de komende
maanden zal ze verder moeten herstellen van de behandeling tegen kanker.
We bidden jou en het gezin daarbij nieuwe moed, nieuwe kracht en Gods
overvloedige liefde toe (Klaagliederen 3:23).
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De vierjarige Levi kreeg van ons als gemeente de opkikker mee. In de
afgelopen weken heeft Levi een epileptische aanval gehad. Na een nachtje in
het ziekenhuis mocht hij weer naar huis, maar nu wel met nieuwe
medicijnen. We bidden voor Levi en Benjamin, voor Richard en Marieke (Prins
Bernhardstraat 52 7462 GV, wijk 28). Dat jullie mídden in de onzekerheid
God-van-dichtbij meemaken; en Levi alle liefde en herstel uit Zijn Vaderhand
ontvangt!
De zevenjarige Roos Veneklaas (Tabaksgaarden 50, 7462 VN, wijk 25)
viel op vakantie zo hard, dat ze een aantal breukjes en kneuzingen achter
haar oogbal opliep. Beste Roos, we bidden dat God je helpt om weer
helemaal beter te worden! Mark en Renske, wees gezegend als ouders en als
gezin met de nabijheid van God.
We denken ook aan Justin en Karin Ndikuriyo. Vrijdagochtend 29 juni is
de moeder van Justin in haar thuisland Burundi overleden aan de gevolgen
van kanker. Justin kan niet terug naar Burundi, waar ze dinsdag wordt
begraven. Zaterdag 7 juli vindt in onze kerk een herdenkingsdienst plaats,
precies op het moment dat ook in Burundi Justins moeder wordt herinnerd.

Those we love don’t go away; they walk beside us every day; unseen,
unheard but always near; still loved, still missed and very dear.

We bidden voor jullie, Justin en Karin – Noah en Perle, dat Gods trouwe
liefde jullie gerust stelt en vrede geeft in iedere situatie. We zijn met jullie
verbonden in de Geest, zoals jullie met de familie in Burundi verbonden zijn.
Weet je gezegend door onze gebeden.
We blijven betrokken bij Marthijn en Alieke ten Brinke en Sem, Gijs en Job
(Zuiderstraat 3c, 7462 CK, wijk 25). Marthijn wordt behandeld tegen kanker
op meerdere plekken. Als gezin staan ze, dwars door alles heen, zo sterk. Wij
denken aan jullie, ook in onze gebeden. Licht om jullie heen - kracht in jullie
hart - vrede in jullie huis!

ds. Sander Ris

OPROEPEN/VACATURES
ROMMELMARKT BIJ WOONVOORZIENING DE BEKKE
De 2 Baalderborggroep woonvoorzieningen van Stichting de Bèkke aan de
Wierdensestraat in Rijssen houden een rommelmarkt op donderdag
26 juli en donderdag 2 augustus. De opbrengst van de markt zal worden
besteed voor het behouden van de auto. Deze auto is onmisbaar voor de
verstandelijk beperkte bewoners om deel te kunnen nemen aan
sportactiviteiten, uitstapjes of dokters bezoek. Kom gezellig rond snuffelen op
de markt, geniet van koffie en zelf gemaakte cake en koek. U bent van harte
welkom van 9 tot 13 uur op de parkeerplaats van De Bèkke aan de
Wierdensestraat 64.

Bewoners Wierdensestraat en De Bèkke
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