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Meditatie
‘Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit
brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.’ (Joh. 6: 51)
Zondag mogen we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren. We ontvangen
brood en wijn in het geloof daarmee te worden gevoed met Jezus zelf, Zijn
leven, Zijn lichaam en bloed. Het volgende lied verwoordt op een prachtige
manier het geheim van het avondmaal.
Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister,
treed te voorschijn uit het duister
om u met het licht te sieren
en uw zaligheid te vieren.
God wil in zijn welbehagen
u als gast aan tafel vragen,
God, wien hemelen niet binden,
in uw hart een herberg vinden.
Ach ik honger naar uw goedheid,
Zoon des mensen, naar uw zoetheid.
Tranen schrei ik van verlangen
om uw spijze te ontvangen,
dorstende in al mijn denken
naar de drank die Gij zult schenken,
totdat brood en wijn mij geven
deel, o Christus, aan uw leven.
Diepe vrees en zoet verlangen
houden nu mijn hart gevangen.
Het geheim van deze spijze
‘t wonder dat Gij wilt bewijzen
aan uw kind, het doet mij beven.
Gij zijt groot, Gij zijt verheven.
Wordt er ooit een mens gevonden
die uw almacht kan doorgronden?
Geen verstand kan dit verklaren,
niets dit wonder evenaren,
dat in ‘t brood dat wij hier eten
wij met God zijn aangezeten,
in de wijn die wordt gedronken,
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Christus’ bloed ons wordt geschonken.
O geheim dat wij aanschouwen
God, als wij uw Geest vertrouwen.
Jezus, oorsprong van mijn leven,
zon van vreugde, hoog verheven,
Jezus, hart van mijn beminnen,
levensbron en licht der zinnen,
zie ik val hier voor uw voeten,
laat mij waardig U ontmoeten,
mij genieten van uw spijze,
bij U zijn om U te prijzen.
Heer, wiens liefde heeft bewogen
neer te dalen uit den hoge,
die gewillig hebt uw leven
in de dood voor ons gegeven,
en uw kostbaar bloed doen vloeien,
dat wij daaruit zouden bloeien,
en uw lieflijke geschenken
altijd liefelijk gedenken.
Jezus, ware levensspijze,
laat mij op de rechte wijze
eten ‘t brood van uw genade
tot genezing, niet tot schade,
Laat mijn ziel uw liefde ervaren,
die Gij eens zult openbaren,
als ik zal zijn aangezeten
en het brood met U zal eten.
(Gezang 355, Liedboek 1973)
Bach heeft de Duitstalige versie van het lied gebruikt om een cantate te schrijven. Schitterend om te horen: https://www.youtube.com/
watch?v=SO1uF8HEceM. Zie voor een toelichting: https://bach.wursten.be/
cantatas/bwv180.htm
Lees, luister, zing en vier volgende week tot eer van God!

Ds. Martin (M.H.) Bil
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Bij de kerkdiensten
Zondag 28 oktober 2018

Als gemeente hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. In de morgendienst
lezen we 1 Samuel 21: 1-9. David vraagt de priester om de toonbroden, maar
de manier waarop, roept wel wat vragen op. Houdt hij de priester niet voor
de gek? En is er een link met het avondmaal? In de avonddienst lezen we 1
Samuel 21: 10-15 in combinatie met Psalm 34.

Diaconie- en avondmaalscollecte

Deze zal bestemd zijn voor Hulp Oost Europa Geef ons heden hoop voor morgen
Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) vraagt aandacht voor hulp aan kwetsbare
groepen in de Oost-Europese samenleving: arme gezinnen, verstandelijk- en/
of lichamelijk gehandicapten, kinderen, ouderen, Roma, daklozen en verslaafden. We willen deze mensen helpen, hen hoop en toekomstperspectief
bieden. Via plaatselijke christelijke gemeenten in Oost-Europa proberen we
deze mensen te bereiken. De gemeenten bieden hulp aan hen die dat nodig
hebben, onafhankelijk van ras of godsdienst.
Er is 50.000 euro nodig om de kwetsbare groepen de komende maanden
te helpen. De hulpverlening wordt gegeven in Servië, Bosnië, Oekraïne en
Moldavië. Maar ook in landen als Roemenië, Hongarije, Slowakije en Polen.
Ondanks dat deze landen aangesloten zijn bij de Europese Unie, merken de
kwetsbare groepen daar weinig van. We zien het als taak en roeping om oog
en hart voor deze naasten te hebben. We vragen gebed voor de vele duizenden mensen die worden geholpen. Er is ook gebed nodig voor onze contactpersonen in Midden- en Oost-Europa die de hulp verlenen. Ze staan regelmatig voor dilemma’s wie welke hulp kan krijgen, want de nood is groot en
financiële middelen veelal onvoldoende. Bid om wijsheid voor deze mensen.

Zondag 4 november 2018

Deze zondag nemen we in de morgendienst afscheid van de Hiense kerk.
We lezen 1 Samuel 22: 1-5 over David die als vluchteling, zonder vaste
woon- of verblijfplaats, een schuilplaats voor anderen is. ’s Avonds gaat Ds. T.
Doornebal uit Herveld voor.

Sluiting Hiense kerk

Zondagmorgen 4 november wordt de laatste kerkdienst gehouden in de
Hiense kerk. Op de gemeenteavond is met u de sluiting en vervreemding
van dit kerkgebouw besproken. Als kerkenraad zien wij ons genoodzaakt om
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deze stap, na zorgvuldige afweging, te nemen. Ook is met gemeenteleden
de mogelijkheid onderzocht om een stichting op te richten, maar dit bleek
niet haalbaar. Zeker voor de ouderen uit de gemeente is de sluiting van het
kerkgebouw ingrijpend. Er kunnen veel mooie herinneringen liggen in het
kerkgebouw: de zondagse vieringen, doop, belijdenis, avondmaal, huwelijk.
Sommigen hebben geliefden begraven op de bijbehorende begraafplaats of
zullen daar zelf worden begraven. Laten we biddend om elkaar heen staan.
Als gemeente willen we op een waardige manier afscheid nemen van het
kerkgebouw.
In deze laatste kerkdienst zullen we God danken voor alles wat we hebben
ontvangen in deze kerk en vooral ook bidden of God met ons blijft. Aan het
einde van de dienst zal de kanselbijbel uit de kerk worden gedragen. Aan het
begin van de avonddienst zal de kanselbijbel de Dodewaardse kerk worden
binnengedragen en daar een plek krijgen.
Wilt u de morgen- en/of avonddienst graag bijwonen, maar kunt u niet zelf
naar de kerk komen, neem dan contact op met Willem van Hattum (0488412260). Dan wordt u thuis opgehaald en na afloop van de dienst weer thuisgebracht!
Voor u als gemeente en de inwoners van Neder-Betuwe wordt het kerkgebouw op zaterdag 10 november opengesteld. Zo krijgt u de gelegenheid om
op een vrijblijvende manier de Hiense kerk nog een keer te bezoeken. Vanzelfsprekend staat het u vrij om foto’s te maken. Het kerkgebouw is op deze
dag geopend van 10.00-15.00 uur.

Woensdag 7 november 2018 is het dankdag voor gewas en arbeid.
’s Middags is er om 15.30 tot ong. 16.30u. een ontmoeting in “De Hoeksteen”
om te danken en te bidden. Ook voor en met de kinderen zal er worden stilgestaan bij dankdag. We nodigen u en jullie van harte uit om aanwezig te zijn.
Neem ook je muziekinstrument mee!
’s Avonds is er om 19.30 uur een dankdienst in de Dodewaardse kerk.

Diaconiecollecte

Voor het project onderwijs voor Sri Lankaanse kinderen van stichting ZOA
Door de jarenlange burgeroorlog hebben veel kinderen in Sri Lanka nooit
vrede gekend. Om hen een kans te geven in vrede een toekomst op te bouwen, leren we hen om op de juiste manier om te gaan met conflicten.
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Door de jarenlange burgeroorlog in Sri Lanka is de jeugd van het land psychisch beschadigd geraakt en hebben jongeren veelal niet de kans gehad
naar school te gaan. Om te zorgen voor stabiele gemeenschappen is het
nodig dat deze kinderen weten hoe ze omgaan met conflicten. In het schoolsysteem in Sri lanka bestaat hier nog geen aanpak voor. De kinderen hebben
dringend onderwijs nodig, zodat ze door middel van een baan kunnen werken
aan een economisch sterk Sri Lanka.
Hoe en wat?
Binnen het project worden ongeveer 3800 kinderen in de leeftijd 0 tot 18
jaar ondersteund binnen twee ‘hub centres’ in Mannar en Batticaloa en een
‘pre-school’ in Batticaloa. Aan kinderen die achterlopen op het onderwijs, of
zelfs helemaal niet naar school konden, bieden we ‘versneld leren/catch-up’
-lesprogramma aan. Binnen de lesprogramma’s is ook aandacht voor vredesopbouw en -behoud, door bijvoorbeeld aanvullende lessen in communicatie.
Het ‘pre-school’ programma op kleuterscholen is bedoeld om de allerkleinsten
een kwalitatief betere start in het onderwijs te geven.
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Pastoraat

Zieken
We bidden voor deze en andere zieken om hoop en kracht en, indien mogelijk, herstel. Ook bidden we voor de mensen om hen heen, die vaak dag in
dag uit zorg en liefde geven.

Bedankt

Vanuit Achterberg wil ik iedereen bedanken die heeft meegeleefd met mijn
operatie en herstel.
Vanwege een flink lekkende hartklep heb ik op 14 september jl. een goed
gelukte hartklepreparatie ondergaan in het ziekenhuis te Nieuwegein. We zijn
dankbaar voor de vele bidders rond de operatie. Ook zijn we dankbaar voor
de vele kaarten, telefoontjes, attenties en de belangstelling voor en na de
ingreep.
Het herstel verloopt tot nu toe heel voorspoedig. Daarom hoop ik vanaf 1
november mijn werk weer geleidelijk op te pakken, zowel in Achterberg als in
Dodewaard.
Met vriendelijke groet uit de Hervormde pastorie te Achterberg.
Familie De Vree
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In memoriam

In memoriam – T

overleden op de leeftijd van 74 jaar. Na een lang ziekbed is zijn wens om bij de
Heere te mogen komen, in vervulling gegaan.
Teus is ruim 51 jaar getrouwd geweest met Hetty. Op de trouwdag is hun
Psalm 146: 5 meegegeven: ‘Welgelukzalig is hij die de God van Jakob tot
zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is’. Deze woorden
stonden ook op de kaart en klonken in de afscheidsdienst. De God van Jakob
is Teus en Hetty tot hulp geweest. Ook in de afgelopen maanden. Net als
voor Jakob was het ook voor Teus soms wel vechten met God. Een gevecht
om vergeving, ook om vrede met de weg van God in zijn leven. Net als Jakob
won Teus dit gevecht en ontving hij Gods zegen. Alle eer aan God! Er kwam
vrede. Hij heeft het avondmaal gevierd en is gezegend. Hij heeft over God
getuigd aan iedereen die hem kwam opzoeken. De laatste maanden heeft hij
daarin veel mogen betekenen voor zijn geliefden, ook voor ons als gemeente.
In vrede is hij ontslapen.
Teus heeft veel sporen van liefde achtergelaten. Bij Hetty, de kinderen, kleinkinderen en bij achterkleinkind Sophia. Wat zal hij worden gemist. Teus kon
hen loslaten en overgeven aan God. We bidden of de God van Teus ook hen
tot hulp is. Dat ze de kracht krijgen om het gemis te kunnen dragen. Dat zij
zich gedragen mogen weten door God in deze verdrietige tijd.
Als gemeente zijn we dankbaar voor het leven van Teus, voor zijn geloof dat
ons aanmoedigt om met God te leven en eens ook met God te sterven.
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Bijeenkomsten

Bijbelkring

Maandag 5 november om 19.30 uur komt de bijbelkring weer bij elkaar in “De
Hoeksteen”. We gaan in gesprek over vriendelijkheid als vrucht van de Geest.
Ter voorbereiding kan hoofdstuk 6 uit het boekje van Jos Douma worden gelezen. Centraal staat 2 Timotheüs 2: 22-26. Iedereen van harte welkom!

Mentorcatechese

Donderdag 25 oktober 2018 is les 3 aan de beurt: ‘Hij is heilig’.
PBB-tekst: ‘Wie zou U, Heer, niet vereren, Uw naam niet prijzen? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen, want Uw
rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’ (Openbaring 15: 4, NBV).
‘Things to do’ voor les 4 op 8 november 2018: Vraag 2 mensen in jouw directe
omgeving wie Jezus voor hen is. Welke plaats geven zij Jezus in hun leven?
En waarom?

Kinderen/jongeren in de gemeente

Tja, hoe noem je zo’n avond: ‘Kinderen/jongeren in de gemeente’ of ‘Kind en
geloof’ of ‘Geloofsopvoeding’? De naam zal de lading wellicht niet dekken,
maar dat doet er ook niet zoveel toe. We willen graag nadenken over hoe
onze kinderen en jongeren bezig zijn met God en geloof en wat onze rol als
ouders en gemeente voor hen is.
Ben je ouder van thuiswonende kinderen / jongeren? Of vrijwilliger in het
jeugdwerk? Van harte welkom op maandagavond 12 november in “De Hoeksteen”. Tijdens de kennismakingsavond was er behoefte aan een vervolg.
Graag willen we ook alle vrijwilligers uit het jeugdwerk uitnodigen. De avond
gaat over geloofsopvoeding thuis en in de gemeente, de plek van kinderen en
jongeren in de gemeente, contact van ouders onderling, etc. Save the date:
maandagavond 12 november in “De Hoeksteen”. Inloop om 19:45 uur. Start
om 20:00 uur. Het zou fijn zijn om met zoveel mogelijk ouders en jeugdwerkers van gedachten te wisselen! Welkom, ook als je niet bij de kennismakingsavond was! Voor vragen, ideeën en opmerkingen: predikant@hervormddodewaard.nl
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Keitjes

Hi jongens en meisjes uit groep 1,2, 3 en 4,
Woensdag 31 oktober is er een clubmiddag voor Keitjes in “De Hoeksteen”.
We beginnen om 14:15 uur tot 15:15 uur. Als je op basisschool ‘De Hien’ zit,
wordt je door Alie en Tamara opgehaald, direct om 14 uur op het schoolplein.
Kom je naar het verhaal uit de Bijbel luisteren, zingen, een leuk en spannend
proefje doen en….? Voor ouders en opa’s en oma’s is er koffie en thee. Meer
info: keitjes-dodewaard@outlook.com

UITNODIGING – UITNODIGING – UITNODIGING
SAMEN GEMEENTE ZIJN & SAMEN ETEN
Op vrijdag 30 november aanstaande organiseert de diaconie, net als afgelopen jaren, een wintermaaltijd. Alleenstaande gemeenteleden en alle gemeenteleden van 65 jaar en ouder, worden van harte uitgenodigd deel te nemen
aan deze maaltijd. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.
Graag zouden we iedereen binnen de doelgroep persoonlijk uitnodigen maar
dat is een onmogelijke opgave. Wacht niet te lang met opgeven want
vol = vol.
De avond begint om 18.00 uur en zal worden gehouden in “De Hoeksteen”.
Wanneer u vervoer nodig heeft, kunt u dat aan ons doorgeven als u zich opgeeft. U kunt zich voor deze maaltijd tot en met vrijdag 23 november opgeven
bij:
•
•
•
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Jacob Kuiper		
Stefan Willemsen
Dirk van Laar		

: 0488-413017
: 0622783472
: 0488-429021

Diaconie en Kerkrentmeesters

Diaconie

Lichamelijk gehandicapt of chronisch ziek en toch op vakantie? Dat kan!
De Werkgroep Recreatie Gehandicapten regio Nijmegen, organiseert in de
week van 30 maart tot 6 april 2019 weer een volledig verzorgde vakantieweek in het geheel aangepaste F.D. Rooseveld huis met de prachtige bossen
bij Doorn. Voor deze vakantieweek komen in aanmerking mensen die als
gevolg van een lichamelijke handicap of chronische ziekte niet zelfstandig op
vakantie kunnen gaan. De vakantieweek wordt gehouden in het geheel aangepaste F.D. Roosevelthuis, een vakantiehuis gelegen in de prachtige bossen
bij Doorn (Utr.) Een staf ervaren vrijwilligers waaronder een arts, fysiotherapeut, dominee, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden enz. zorgen dat de
gasten onbekommerd kunnen genieten van een welverdiende vakantie.
De aanmeldingen voor deze vakantieweek moeten vóór 31 december 2018
binnen zijn. Daarna wordt bezien wie definitief op de gastenlijst wordt geplaatst. De eigen bijdrage voor de vakantieweek 2018 is minimaal € 400,- en
maximaal € 550,-. De definitieve hoogte van de eigen bijdrage hangt af van
uw totale jaarinkomen. Gasten die problemen ondervinden om de eigen bijdrage te betalen, kunnen contact opnemen met onze diaconie.
Voor nader informatie en aanmeldingsformulieren kunt u contact opnemen
met één van de diakenen of bellen naar telefoon nr. 0488-413017.

College van Kerkrentmeesters

Ontvangen giften
In de afgelopen weken zijn de volgende giften ontvangen:
Via Ds. M.H. Bil: 1 x € 30,00, 1 x € 10,00, 1 x € 4,00.
Via ouderling P.N. de Groot: 1 x € 20,00.
Via bezoekbroeder H.P. Drost: 1 x € 20,00.
Hartelijk dank aan alle gevers!
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Nieuws van buiten
NPV thema-avond: het pillenprobleem

Dhr. Dick Bijl, auteur van het pas verschenen boek ‘Het pillenprobleem’, hoopt
voor ons een lezing te houden over dit interessante thema. Wij nodigen u van
harte uit deze avond bij te wonen. Welkom! De avond zal worden gehouden
op D.V. 5 november 2018 in het Van Lodenstein College, Kasteelstraat 2 te
Kesteren. Inloop: 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. Hebt u vooraf al vragen die u
graag beantwoord ziet, mail ze dan naar epeterse@kliksafe.nl. Ook is er deze
avond een interessante boekentafel aanwezig! Bij de uitgang is een collecte
voor de onkosten.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de NPV Midden-Betuwe

Stichting ‘De Schakel’

Op DV woensdagochtend 14 november organiseert Stichting ‘De Schakel’
haar maandelijkse interkerkelijke samenkomst in ontmoetingscentrum ‘de
Verbinding’, Stationsstraat 1 te Zetten met Stichting Open Doors over de
Vervolgde Kerk
Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of
zelfs gedood om hun geloof. Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk
over je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelfsprekende dingen. Maar
in Noord-Korea kan alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat je met
je hele gezin in een concentratiekamp wordt opgesloten. In Iran en andere
moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in kleine groepen samenkomen in het geheim.
Een spreker van Open Doors vertelt over christenvervolging onder meer aan
de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen. Waar worden
christenen vervolgd en waarom? De verhalen uit de Vervolgde Kerk zijn vaak
schrijnend, maar ze bevatten ook een inspirerende boodschap. Over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.
Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt bijbels, geeft training en praktische hulp aan
christenen in zo’n vijftig landen.
Aanvang van de samenkomst: 9:45 uur; zaal open vanaf 9:30 uur; sluiting ±
11:45 uur. Er is een boekentafel aanwezig en een verkoopstand met Israëlproducten. Iedereen is van harte welkom.
Verdere informatie: www.deschakelzetten.nl
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De GZB organiseert samen met de muziekgroep LEV twee concerten: op 9
november in Amersfoort en 10 november in Zwijndrecht.
Het beloven bijzondere avonden te worden. Prachtige muziek wordt afgewisseld met indrukwekkende verhalen van ds. Jonathan Soro, Zuid-Soedanese
kerkleider die met zijn volk in een vluchtelingenkamp in Oeganda woont. Toegangskaarten à € 12,50 per persoon (inclusief hapje & drankje na afloop van
het concert) kunt u bestellen via www.gzb.nl/event. Van harte welkom!

IZB-toerustingsmorgen voor ouderenbezoekwerk

De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ organiseert zaterdag 27 oktober in
Amersfoort en toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat.
Hoofdspreker is ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan
den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo
nabij zijt’; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen
in de gemeente. ‘In het pastorale gesprek draait het om goed luisteren, maar
gaat het erom de gesprekpartner nabij te zijn. In die houding kan iets van de
nabijheid van de goede Herder worden ervaren’, aldus ds. De Graaff. In zijn
lezing gaat hij in op de vraag hoe deze menselijke nabijheid tot stand komt,
hoe ze kan worden gecommuniceerd en welke valkuilen daarbij dreigen.
Er zijn vier workshops: (1) ‘Help! Ik word vrijwilliger in het ouderenpastoraat –
door Dick van Dijk; (2) Pastoraat bij dementerenden – door Janneke Lugthart;
(3) ‘Na zo lang nog?’ Over ‘achterwaarts rouwen’, het verwerken van verlies –
door Henrike Dankers; (4) Levensverhalen en levensboeken – door Jeanette
Donken-den Boer. De Lichtspoor-toerustingsbijeenkomst duurt van 10.00 –
12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort. Na afloop is er
gelegenheid om na te praten tijdens de maaltijd; neem zelf een lunchpakket
mee. De bijeenkomst is gratis toegankelijk; er is een collecte ter bestrijding
van de onkosten. Aanmelden is verplicht, via info@izb.nl.
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Agenda
Zondag 28 oktober - Hien
10.00: Ds. M.H. Bil. Viering H.A.
In “De Hoeksteen”
Oppas: Annemarie
Hanhart, Maartje en
Claudia Huibers
KidsChurch
18.30: Ds. M.H. Bil. Voortzetting
en Dankzegging viering H.A.
Diaconie- en Avondmaalscollecte:
Hulp Oost Europa
Jongerenavond

Maandag 29 oktober
18.30: Parels
Dinsdag 30 oktober
19.30: Hervormd Kerkkoor
Woensdag 31 oktober
14.00: Keitjes
18.30: TOV
19.00: Uur van gebed
Donderdag 1 november
19.30: VV. ‘Bidt en Werkt’
Vrijdag 2 november
19.00-21.00u. Verkoping
VV. ‘Bidt en Werkt’
19.30: 10Rclub
Zaterdag 3 november
10.00-12.00u. Verkoping
VV. ‘Bidt en Werkt’
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Zondag 4 november - Hien
10.00: Ds. M.H. Bil. Laatste dienst
Hiense kerk
In “De Hoeksteen”
Oppas: Ida Dekker, Christy
Verwoert en Claudia
Koffie drinken na de dienst
In de Dodewaardse kerk
18.30: Ds. T. Doornebal,
Herveld
Diaconiecollecte: Najaarszendingscollecte
Er zal worden gecollecteerd door
leden van de Zendingscommissie.
Maandag 5 november
18.30: Parels
19.30: Bijbelkring
Dinsdag 6 november
14.30: Ouderenkring
19.00: Kris Kras Klub
19.30: Hervormd Kerkkoor
Woensdag 7 november - Dodewaard
Dankdag voor gewas en arbeid
15.30: Uur van dankgebed
19.30: Ds. M.H. Bil.
Diaconiecollecte: Stichting ZOA Sri Lankaanse kinderen
Uitgangscollecte: Dankdagcollecte

Donderdag 8 november
19.00: Mentorcatechese

Nieuws van buiten
Zorgcentrum het Anker

is dringend op zoek naar Vrijwilligers voor
de dagopening op zondag.
Elke dag van de week wordt de dag in zorgcentrum het Anker centraal geopend door
middel van het lezen van een gedeelte uit
de Bijbel, een stukje uit een Bijbels dagboek
en het een Psalm. Op alle dagen van de
week wordt dit gedaan door medewerkers.
Op de zondag komt vanwege de toegenomen zorgzwaarte en daardoor hogere
werkdruk, de dagopening wel eens in de
knel. Dat vinden we erg jammer, zo moet
het niet zijn in een christelijke zorgorganisatie als het Anker. Daarom zijn we op zoek
naar vrijwilligers die dit willen oppakken. Het
hoeft niet elke week, vele handen maken
licht werk. Vanzelfsprekend zorgt het Anker
voor de Bijbel en het Bijbels dagboek. De
dagopening op zondag begint om 9.00 uur.
En natuurlijk krijgt u van tevoren een uitgebreide instructie.
Naast deze vacature zijn er nog veel meer
vacatures voor vrijwilligerswerk in het Anker.
Te denken valt dan aan: ontbijt verzorgen
en/of koffie drinken met bewoners in de
huiskamers, klushulp, chauffeurs voor de
Ankerbus, koken met bewoners op de huiskamers, vrijwilligers bij de avondactiviteit,
enz.
Heeft in interesse in bovenstaande vacatures of wilt u informatie over vrijwilligerswerk? Bel of mail gerust!
Klazina van den Herik
Coördinator Welzijn en Vrijwilligers
0488 - 483 250
k.vandenherik@ankerzorg.nl

Colofon
Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1,
6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411
bij voorkeur alleen ‘s middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl
Scriba: Oud. H.J. de Haan,
Matensestraat 68, 6669 CJ
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl
Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree,
Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS
Achterberg. tel.: 0317-612906
E-mail: jacobdevree@gmail.com
Website:
www.hervormddodewaard.nl
Verenigingsgebouw “De Hoeksteen”,
Margrietlaan 13. Tel.: 411406
Beheerder: Dhr. J.H. Breunisse:
Tel.: 412447
Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
Hien en Dodewaard,
p/a Gandhistraat 55, Zetten
College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien
en Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60 te
Zetten
Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Nr. 22 verschijnt op 9 november.
Inleveren kopij: uiterlijk 5 november
bij kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 23 komt uit op 23 november.
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Een uitnodiging voor de verkoping van de Vrouwenvereniging
“Bidt en Werkt”
Vrijdagavond 2 november van 19.00 – 21.00 uur
zaterdag 3 november van 10.00 tot 12.00 uur.
We verkopen
• gehaakte kleedjes
• gebreide sokken
• handwerken
• creatief ingepakte cadeaus
• sfeer artikelen van hout
• wintervoer voor de vogels
• kaarten ( kerst ) ,
• gebak
• boeken
Wat is er zoal te doen:
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•
•
•
•

enveloppen trekken
de prikplank
gewicht raden
snuffelen in de rommelhoek

De koffie met wat lekkers staat klaar!.
Kom ook gezellig langs !!!!!

