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Heer ik kom bij U, neem mijn leven, maak mij nieuw 
door uw grote liefde. U houdt van mij. 
Heer, ik weet het nu: in mijn zwakte draagt U mij.  
Ik word overweldigd door de kracht van uw liefde. 
 
Draag mij, Heer. Neem mij in uw armen. 
Draag mij, Heer. Sluit mij in uw hart. 
Bent U bij mij, dan vlieg ik als een arend, 
omdat uw Geest mij draagt.  
U geeft mij vleugels, Heer, met de kracht van uw liefde.  
 
(lied 891) 
 

Startzondag – 9 oktober ‘Van gedachten veranderen’ 
Wanneer, waarover bent u of jij wel eens van gedachten veranderd? En Jona, hoe zit het daarmee, 
verandert hij van gedachten? Hoe bijzonder is het dat God zelf van gedachten veranderd? Wanneer is het 
goed om van gedachten te veranderen, wanneer maakt het niet uit en wanneer kun je beter niet van 
gedachten veranderen? 
Een dienst voor jong en oud, samen met de jeugd voorbereid. Na afloop koffie, thee en limonade met iets 
erbij, activiteiten die aansluiten bij het thema en ter afsluiting een gezamenlijke lunch. 
Van harte welkom!  
 

Bericht van overlijden – Theo de Vries 
Op woensdag 5 oktober is overleden Theo (Theodorus Bart) de Vries, echtgenoot van Jeanne de Vries – van 
der Elst op de leeftijd van 81 jaar. In de dienst van zondag 9 oktober zullen we hier een moment bij stil 
staan. De dankdienst voor het leven van Theo de Vries is op donderdag 13 oktober, aanvang 12.30 uur hier 
in de kerk.  
 

Schoonmaak kerk -zaterdag 15 oktober 
Tijd om stof en spinrag uit de kerk te verwijderen. Wie helpt er mee? Vele handen maken licht werk en het 
is gezelliger ook om met een groep mensen deze klus aan te pakken. Voor koffie en thee met iets erbij 
wordt uiteraard gezorgd en na afloop kunnen we dan met elkaar weer genieten van een schone kerk. 

 
(Niet) parkeren op het kerkplein 
De spreekwoordelijke ambtelijke molens malen ook in deze langzaam. Er is nog geen regeling voor een 
uitzondering om tijdens kerkdiensten wel op het plein te mogen parkeren. 
 
Folder regio activiteiten 
In de toren ligt een stapeltje folders van activiteiten van kerken in de regio Den Bosch. Neem er gerust één 
mee. 
 

Actie schoenendoos 
Het is weer tijd voor actie schoenendoos. Ook hiervan ligt in de toren een stapeltje folders met alle 
praktische informatie. ‘Vul een schoenendoos. Geef een schat’. Voor kinderen die weinig of niets hebben 
en heel blij zijn met speelgoed, zeep en een tandenborstel. De dozen gaan naar Afrika, Oost-Europa en 
vluchtelingenkampen. Doet u mee? (als u niet in de kerk komt, op internet is de informatie ook te vinden 
https://schoenendoosactie.nl/ 

https://schoenendoosactie.nl/


Personalia in mailing 
Ik heb deze keer geen namen en adressen voor u om een kaartje naar mensen te sturen. Ik heb wel een 
oproep: als u iemand weet, waarvan u denkt dat die wel een kaartje kan gebruiken, laat het me weten, 
mogelijk kan ik dan regelen dat diegene in de mailing wordt opgenomen. Dank alvast voor het meedenken! 

 

Tot slot 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van 
de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk  ook. 
 
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende. 
 

Met een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman 


