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De diensten zijn weer vrij toegankelijk. We vragen wel of u enigszins rekening 
wilt houden met elkaar, de gedrukte orden van dienst zijn uitgedeeld, zodat u 
kunt zien waar u kunt plaatsnemen.  
Zo hopen we met begrip voor elkaar gemeente te zijn. 
 
 

 

- klokgelui vooraf: de Dordtse Dom klokken  3, 4, 5, 6  Gloria Te Deum 

- orgelspel: Was Gott tut, das ist wohlgetan    A. Guilmant 

- welkom en korte afkondiging door de ouderling van dienst; stil gebed 

VOORBEREIDING 
gemeente gaat staan 

- openingslied gezang 208 

1   Nu wordt het licht, de dag breekt aan, 
de Heer wekt ons om op te staan. 
God zij geloofd, dat Hij vannacht 
ons heeft bewaard voor satans macht. 

2   Oefen, Heer Christus, deze dag 
over ons leven uw gezag. 
Laten uw engelen sterk en rein 
met al uw goedheid om ons zijn, 

3   opdat ons hart gehoorzaam zij 
aan uw geprezen heerschappij 
en al wat onze hand verricht 
een spiegelglans zij van uw licht. 

4   Doe Gij ons werk gelukken, Heer, 
en laat het strekken tot uw eer. 
Gij licht der wereld, ja doorschijn 
geheel ons doen, geheel ons zijn. 

- bemoediging v Onze hulp in de Naam van de Heer, 
 g die hemel en aarde gemaakt heeft. 

- drempelgebed v Barmhartige God, - - - 
  - - - door Jezus Christus, onze Heer. 
 g Amen.  
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- zondagspsalm psalm 126: 1, 2 

1 Toen God de Heer uit ’s vijands macht 
Sions gevangenen wederbracht 
en ons verloste uit nood en pijn, 
scheen het een blijde droom te zijn.  
Wij lachten, juichten, onze tongen 
verhieven ’s Heren naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heidenen aan: 
‘De Heer heeft hun wat groots gedaan’. 

2 Gij hebt, o Heer, ons bijgestaan 
en grote dingen ons gedaan.  
Gij hebt uw stad opnieuw gesticht, 
wij juichen in het morgenlicht.  
Laat alle ballingen nu keren 
en juichen in het huis des Heren. 
Wend thans ons lot, maak ons verblijd 
als steppen in de regentijd.  

gemeente gaat zitten 

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld, 
besloten met kyrië en gloria gezang 299e 

v Heer ontferm u, 
g Heer ontferm u, 
v Christus, ontferm u 
g Christus, ontferm u 
v Heer, ontferm u over ons.  
g Heer, ontferm u over ons.  

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 
en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.  
Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U. 
Wij danken U om uw glorie! 
Hemelse koning, God over allen, Vader van mensen! 
Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God,  
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: geef uw ontferming! 
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 
U alle eer, nu en altijd.  
Amen. 
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DIENST VAN HET WOORD 

- groet v De Heer zal bij u zijn! 
 g De Heer zal u bewaren! 

- gebed bij de opening van het Woord  

- lezing O.T.: Job 19: 23-27a (Naardense Bijbel) 

23 Wie geeft ooit 
   dat mijn beweringen worden beschreven,- 
wie geeft 
   dat ze worden vastgelegd in een boekrol?, 

24 met een stift van ijzer en lood,- 
voor altijd 
worden uitgehouwen in de rots! 

25 Ík weet: mijn losser leeft,- 
ten laatste zal hij 
opstaan over het stof; 

26 ook nadat mijn huid aldus is geschonden: 
ook beroofd van mijn vlees 
zal ik God aanschouwen!, 

27 die ík mij zal aanschouwen, 
míjn ogen zullen hem zien 
   en niet een vreemde. 

- lied psalm 107: 1, 2 

1 Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

2 Al wie verbijsterd zwierven 
ver buiten heg en steg 
en haast van honger stierven, 
neervallend langs de weg, - 
geen thuis, geen toevluchtsoord 
was hun nabijgekomen, 
had Hij hen niet gehoord 
en bij de hand genomen. 
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gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Johannes 9 (NBV) 

1 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte 
blind was.   

2 Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen 
hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’   

3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, 
‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.  

4 Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij 
gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets 
doen.   

5 Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’   
6 Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel 

maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde   
7 en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u 

daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, 
waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. 

8 Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is 
dat niet de man die altijd zat te bedelen?’   

9 De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel 
op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’   

10 Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’   
11 Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op 

mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging 
erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’  

12 Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. 

13 Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de 
farizeeën.  

14 De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, 
was namelijk een sabbat.   

15 Ook de farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer 
vertelde hij: ‘Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me 
gewassen en nu kan ik zien.’   

16 Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want 
hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar anderen zeiden: ‘Hoe zou 
een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond 
verdeeldheid.  

17 Daarop vroegen ze aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het 
zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft.’ ‘Hij is een profeet,’ 
was zijn antwoord. 

18 Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu 
kon zien. Ze riepen zijn ouders  
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19 en vroegen hun: ‘Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe 
kan hij dan nu zien?’  

20 ‘Dit is onze zoon,’ zeiden zijn ouders, ‘en hij is blind geboren, dat 
weten we zeker.  

21 Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet, en wie zijn ogen 
geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is 
oud genoeg om voor zichzelf te spreken.’  

22 Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat 
die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de 
messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten. 

23 Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze 
het hem zelf moesten vragen. 

24 Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef 
Gód de eer,’ zeiden ze, ‘die man is een zondaar, dat weten we 
toch.’   

25 ‘Of hij een zondaar is weet ik niet,’ zei hij, ‘maar één ding weet ik 
wel: ik was blind en nu kan ik zien.’  

26 Ze drongen aan: ‘Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je 
ogen geopend?’  

27 ‘Dat heb ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar u luistert niet! Wat wilt u 
nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden?’   

28 Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van hem! Wij 
zijn leerlingen van Mozes. 

29 Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van 
deze man weten we niet waar hij vandaan komt.’ 

30 De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij 
vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft.  

31 We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar 
iemand die vroom is en zijn wil doet.  

32 Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden – 
dat is nog nooit vertoond!  

33 Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben 
kunnen doen?’ 

34 Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons 
de les lezen?’ En ze joegen hem weg. 

35 Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de 
Mensenzoon?’   

36 ‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven,’ zei hij.   
37 ‘U kijkt naar hem en u spreekt met hem,’ zei Jezus.  
38 Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog zich voor Jezus 

neer.  
39 Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. 

Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind 
worden.’  
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40 Een paar farizeeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: 
‘Wij zijn toch zeker niet blind!’  

41 ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar 
u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’ 

- lofprijzing v Lof zij U, Christus 
  g in eeuwigheid, amen.   

gemeente gaat zitten 

- woord voor de kinderen  

- uitleg en verkondiging 

 

Johannes 9 en Job 19, 23-27c Hervormingsdag 
In de nieuwe roman Kruispunt (Crossroads) van Jonathan Franzen worstelt 
een van de hoofdpersonen, Marion met de demonen uit haar verleden. Het 
hoofdstuk over haar begint  veelzeggend met de woorden: ‘Vol zelfhaat, 
walgend van haar overgewicht haastte Marion zich de pastorie uit’.  Uit het 
woord pastorie blijkt al dat dit boek van Franzen expliciet gaat over christelijk 
geloof. Overigens met alle voors en tegens, een rijk boek.  Maar goed. Marion 
heeft nogal wat meegemaakt met als dieptepunt een ongewenste 
zwangerschap en een gruwelijke abortus. Marion heeft gesprekken met een 
therapeute, maar of die haar echt helpen betwijfelt ze. Ze ervaart een dieper 
gevoel, ze denkt terug aan haar katholieke verleden, waar ze wist van schuld 
en vergeving. En nu citeer ik: “De herinnering dat het protocol van de 
biechtstoel ook iets tróóstrijks had gehad en hoe de immensiteit van het 
kerkgebouw haar het gevoel had gegeven dat haar zonden, hoe schandelijk 
ook, druppeltjes waren in een onafzienbare emmer vol zondigheid van het 
mensdom door de eeuwen heen”.  En verderop: “In God geloofde ze 
onvoorwaardelijk… en God liefhebben , al was het maar een beetje was een 
diepere liefde dan die welke ze ooit voor een mens, haar kinderen incluis kon 
opbrengen”(132). En dan zitten we er middenin. Onmacht, schuld maar ten 
diepste ook vergeving. 
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn 
leerlingen vroegen: Rabbi, wie heeft gezondigd hij of zijn ouders, dat hij blind 
geboren is. Onmiddellijk leggen de leerlingen een verband tussen ziekte en 
zonde. In eerste instantie verwacht ik dat u zegt: daar kunnen wij niets mee. 
Wat een belachelijke gedachte. Alsof deze man er iets aan kan doen  - of zijn 
ouders- dat hij blind geboren is. En Jezus ontkent ook dat verband: Hij niet en 
zijn ouders ook niet. Als predikant ben ik uiterst dankbaar voor deze 
ontkenning, die Jezus ook in Lukas 13,3 in een ander verband uitspreekt. Het 
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is niet zo dat ziekte zomaar het gevolg is van zonde. Dat lijkt zo logisch en zo 
modern, maar vergist u zich niet. Hoe vaak verbinden mensen hun ziekte niet 
nog steeds aan falen en schuld. Talloze malen heb ik in het ziekenhuis en bij 
mensen thuis de opmerking gekregen: wat heb ik verkeerd gedaan dat mij dit 
overkomt? Dat zit heel diep. In die zin peilt Jonathan Franzen in zijn roman 
diep, bij al onze therapie en psychologische hulp, hoe waardevol ook zou het 
helend kunnen zijn te beseffen dat wij tekort schieten, keer op keer en dat 
werkelijke vergeving ons in verhouding brengt tot die liefdevolle schepper en 
God. Ik weet dat mijn verlosser leeft zegt Job en zelfs beroofd van mijn vlees 
zal ik God aan schouwen, en niet een vreemde. Hij kent ons. 
Deze verlosser wijst ons de weg, ook vanmorgen. Hij noch zijn ouders hebben 
gezondigd. Maar nu hij eenmaal blind geboren is – en over het waarom krijgen 
we geen uitleg, zoals de Bijbel over het algemeen weigert mee te doen aan 
antwoorden op het waarom, of moeilijker gezegd weigert mee te doen aan 
metafysische bespiegelingen- maar als hij dan blind is , dan zal aan hem 
Gods werk zichtbaar worden. Gods werk: dat blinden gaan zien, dat Jezus 
Christus het licht der wereld is. Dan gaat het dus niet meer alleen over deze 
man, dan gaat het over ons. 
En wij komen in beeld – misschien verrassend – door de Farizeeën en de 
omstanders. Meteen wordt al duidelijk hoe wij veelal naar mensen kijken: 
stigmatiserend. Ze kennen hem als bedelaar, is dat niet die man die altijd zat 
te bedelen. Wij weten mensen altijd in te delen. Maar goed nu de Farizeeën. 
Op de een of andere manier is het oordeel over hen in de geschiedenis van 
het christendom – en zeker ook binnen de kerken van de reformatie- niet 
gunstig. Maar Farizeeërs waren in zekere zin vooruitstrevend. Het is de 
groepering die in de periode van de 2

e
 tempel en de opkomst van de 

synagogen pleitte voor wat nu heet de mondelinge Thora. Mozes kreeg op 
Sinaï niet alleen maar de wet, de Thora op schrift maar ook toelichting daarbij, 
uitleg. De Sadduceeërs ontkenden dat. Vandaar hun conservatisme. Nergens 
in het Nieuwe Testament zie je sympathie van Jezus voor de Sadduceeërs. 
Met de Farizeeërs ligt dat heel anders. In zekere zin staan Jezus dichtbij ze. 
Ook Jezus is vol van een levende Thora, die je steeds uitlegt, die je leven 
richting geeft. Ook Jezus – al op zijn 12

e
 volgens Lukas- leeft van Gods gebod 

voor ons leven. Denk aan de Bergrede. Jullie hebben gehoord dat er gezegd 
is -en dan volgt meestal een woord uit Thora – maar ik zeg u en dan wordt het 
eerder aangescherpt. Jezus en de Farizeeërs begrijpen elkaar, maar toch… 
Het blijkt dat veel Farizeeërs in hun liefde voor God en zijn Thora steeds weer 
mensen uitsluiten. Zij menen te zien, maar acht wat is dat lastig. Daarmee 
vind ik juist de farizeeërs altijd bij uitstek een beeld voor vrome gelovigen, voor 
ons. De zoektocht naar wat goed is, naar geloof kan ook gepaard gaan met 
het idee dat anderen misschien iets minder goed zoeken. Een ongelovig mens 
zal toch op zijn minst leegte ervaren in zijn leven, of toch wat oppervlakkig 
zijn. Is dat zo? En op deze gevangeniszondag: bij alle liefdevolle inzet voor 
gevangenen: ze zitten er toch vanwege hun eigen schuld. Tja soms in het ene 
geval duidelijker dan in andere situaties. Als je kind bent van een verslaafde 
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en je groeit op bijna op straat, zonder warm gezin. Heeft hij gezondigd of zijn 
ouders? Voelt u? Schuld is ingewikkeld. En straks na deze dienst spreekt 
onze diaken Hermien Hol over haar ervaringen met vluchtelingen op Lesbos. 
Ook rond vluchtelingen hoor je zoveel makkelijk gegeven oordelen. Hebben zij 
gezondigd of hun ouders? Naar onszelf: juist als gelovige mensen, als 
farizeeërs van deze tijd; we kunnen ons zo onmachtig voelen en hard 
oordelen over onszelf, ‘onze daden druppeltjes in een onafzienbare emmer vol 
zondigheid’. En hoe doorbreek je dat? 
Als ik het evangelie goed begrijp is het altijd weer God zelf, is het Christus zelf 
die onze onmacht doorbreekt. Jezus die deze man ontmoet en aan het slot 
hem weer opzoekt. Deze man is blind. Langzaam gaat hij zien. Prachtig 
getekend: eerst weet hij niet waar Jezus is, dan ziet hij hem als profeet en 
uiteindelijk buigt hij voor hem neer en belijdt hem als Heer. Blijkbaar is er tijd 
voor nodig om te gaan zien, en vooral: je krijgt het. God schenkt ruimhartig en 
genadig. Maar daardoor kunnen wij op onze beurt vrijmoedig als die eens 
blinde man in het leven staan, zonder oordeel, vol van Gods genade. 
Het is hervormingsdag 504 jaar reformatie. Luther wist het maar al te goed: 
tegelijk zondaar en begenadigde (simul justus ac peccator). Dat maakt 
bescheiden. Wij zijn zelf bedelaars, aangewezen op Gods ontferming. Dat 
gaat dieper dan elke therapie. Ik mag weten mijn verlosser leeft. De laatste 
woorden van Luther op zijn sterfbed opgetekend luiden (iets vrij 
weergegeven): 
Niemand kan de werken van Vergilius over het boerenleven verstaan, tenzij hij 
vijf jaar herder of boer is geweest, niemand kan de advocaat Cicero begrijpen, 
tenzij hij twintig jaar advocaat is geweest en niemand moet menen de Heilige 
Schrift genoeg te hebben geproefd, tenzij hij 100 jaar met de profeten de 
gemeente heeft geleid. Daarom geweldig is het wonder van Johannes de 
Doper, van Christus, van de apostelen. Probeer niet een wanhopige zoektocht 
te ondernemen, maar aanbid voorover gebogen de sporen (bedoeld in Gods 
woord). Wij zijn bedelaars het is waar.   
Zo in de wereld staan, ontvankelijk, met geopende handen, zoekend, maar 
ook als begenadigd mens. Wat een wonder. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, tot in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 
 

 

- meditatief orgelspel 
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- lied gezang 221 

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zoals een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft - 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
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DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368j 

v zo bidden wij U allen tezamen 
g  

- 

moment van persoonlijk gebed in stilte 

- gezamenlijk Onze Vader 
gemeente gaat staan 

- slotlied gezang 909 

1 Wat God doet, dat is welgedaan,  
zijn wil is wijs en heilig. 
‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren.  

2 Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 

3 Wat God doet, dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven - 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 

- uitzending en zegen 
 allen: Amen. 

- orgelspel: Pasticcio      J. Langlais 
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Na afloop van de dienst nodigen wij u van harte uit om in het Mariakoor de 

ervaringen van onze diaken Hermien Hol over haar werk op Lesbos te delen. 

collecten 
In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Algemene kosten (kerkkantoor en kerkelijke organisatie) 
diaconie: Ondersteuning Justitiepastoraat P.I. Dordrecht 

Uw gaven voor kerk en diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL37 
INGB 00006573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder 
vermelding van kerkdienst 31 oktober 2021. De penningmeester zorgt voor 
de verdeling.  

Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven. 

agenda 
maandag t/m vrijdag 10.00-14.00 uur stilteruimte Trinitatiskapel 

(zondag 12.00-14.00 uur) 

woensdag, 7.15 uur  ochtendgebed in de Trinitatiskapel,  
8.00 uur ontbijt en 8.45 uur lauden 

woensdag 3 november, 20:00 uur filosofisch café: ethische vragen rond 
vaccinatieverplichting 

donderdag 4 november kerkenraad 

zaterdag 6 november, 18.30 uur bijeenkomst Kaapstad groep 

komende zondag 7 november, 10:30 – oogstdankdienst 
voorganger: ds. P.L. Wansink 
organist: Cor Ardesch 

komende zondag 7 november, 19:00 – gezongen vespers 
voorganger: ds. P.L. Wansink 
Met medewerking van ‘Sura Cantat’ onder leiding van Catrien Posthumus 
Meyjes.  

oogstdankdienst  
Op zondag 7 november 2021 vieren we in de Grote Kerk de oogstdankdienst. 
Wij willen mensen die in of op de rand van de armoede leven laten delen in 
onze dankbaarheid en welvaart. 

Op de zondag 17 en 24 en 31 oktober zal er een doosje staan bij de ingang 
waar u adressen of uw financiële bijdrage voor deze dienst in kunt leveren, 
voor wie een pakket goed kan gebruiken. Denk daarbij niet alleen aan mensen 
van onze eigen kerkelijke gemeente. Maar ook daarbuiten. Wilt u bij het 
doorgeven van de naam ook de samenstelling en de leeftijden van het gezin 
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doorgeven en vergeet natuurlijk niet uw eigen naam te vermelden. Het is 
namelijk de bedoeling dat u het pakket zelf bezorgt, omdat u betrokkenen het 
beste kent. En zodoende de AVG ook van kracht blijft.  

Op zaterdag 6 november kunt u tussen 09.30 en 11.30 uur houdbare 
levensmiddelen inleveren. Het inleveren kan in de wijkzaal. U kunt uw tas 
ophalen op zaterdag 6 november tussen 11.30 uur en 12.30 uur in de wijkzaal 
of na de kerkdienst op zondag 7 november. De diaconie en de contactdienst 
zullen ervoor zorgen dat de pakketten/tassen worden samengesteld.  

Mocht u op zondag 7 november nog voedsel willen inleveren dan kan dat. Dat 
voedsel zal dan naar de Voedselbank gebracht worden. 

De diakenen 

spaaractie Plus Supermarkten 
Tot en met 13 november ontvangt u bij elke 10 euro aan boodschappen een 
voucher met een unieke code. Deze code kunt u activeren op de actiesite van 
Plus en vervolgens kunt u zelf bepalen aan welke club of vereniging u de 
sponsorpunten schenkt. In de lijst van Dordrecht staan onder andere de 
Voedselbank en het Diakonaal Aandachtscentrum vermeldt. Ook is het 
mogelijk de vouchers in te leveren in de doos bij de uitgang van de kerk. 
Spaart u mee? 

gastlidmaatschap  
U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons 
verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar: www.grotekerk-dordrecht.nl.  
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