HERVORMDE GEMEENTE SIONSKERK
EPE

U bent het zo waard

Epe, oktober 2020

Gij schenkt mij, Heer’, Uw goedertierenheden.
Wat hebt u steeds opnieuw met mij geduld.
Mijn hart was immers vaak met angst vervuld
Mijn voeten waren bijna uitgegleden.

Wat ben ik wankelmoedig soms in ‘t strijden
Nu ben ik zo verwonderd. ‘k Ben niet waard
dat U mij nog voor nieuwe zorgen spaart.
U geeft mij weer geloof op beet’re tijden

Ik durfde niet meer op Uw woord te bouwen,
Want alles liep zo anders dan ik dacht.
Toch schonkt Ge mij soms psalmen in de nacht;
Dan mocht ik, Heere, weer op U vertrouwen.

Nu loof ik U; dat is al mijn verlangen
Gij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht en moed
Ik prijs Uw naam die heilig is en goed,
Want U bent het zo waard mijn lof ’t ontvangen.

Gemeente,
Op D.V. woensdag 4 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid.
In de diensten mogen we onze God danken voor alles wat Hij ons het afgelopen seizoen heeft
willen geven in ons werk maar ook in de vruchten en opbrengsten van het land. De Heere heeft
opnieuw Zijn genade en trouw aan ons bewezen. Bijna iedere zondag mochten de kerkdeuren in
alle vrijheid nog worden opengedaan, en Zijn Woord aan ons worden verkondigd. Ontelbare
zegeningen mochten we uit Zijn hand ontvangen. Ook in deze tijd van verdriet en tegenslag o.a.
vanwege het coronavirus, mochten we ervaren dat God ons wil vertroosten en voor ons wil
zorgen. Veel redenen om dankbaar te zijn. Die dankbaarheid mag ook blijken uit de gaven voor
Zijn dienst. Wij worden geroepen om te geven van het vele dat de Heere ons gegeven heeft.
Gemeente, u kent uw verantwoordelijkheid hierin. Dat hebben we afgelopen jaren met
dankbaarheid mogen ervaren. De dankdagcollecte is een belangrijke pijler voor de inkomsten
van onze gemeente. Als kerkrentmeesters doen wij op deze dankdag dan ook een beroep op uw
vrijgevigheid.
Er is in de dienst één collecte voor de kerk die bij de uitgang wordt gehouden. U ontvangt
hierbij een envelop waarin u uw gift kunt doen. Uw bijdrage kunt u ook per bank overmaken.
De Heere zegene u en uw gaven.
De kerkenraad heet alle kinderen van harte welkom in de bijeenkomst welke begint om 14.30 uur.
Maar u bent hiervoor ook van harte uitgenodigd. De avonddienst begint om 19.30 uur.
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