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Dienst van vandaag:  Ds. A. Noordam  
 

Wij leven mee met: 
mw. G.C. S-G 

 

 
 

 
Vakantie 

Ook voor mij komt de vakantietijd er aan. In de 

komende SamenWijzer staan de exacte data vermeld.  
Ik probeer de komende twee weken nog een aantal 

bezoeken af te leggen. U kunt in vakantietijd altijd een 
bezoek aanvragen bij een van de de ouderlingen, 

contactpersonen of (als ik geen vakantie heb) bij 
ondergetekende.  

Hartelijke groet,  ds. Luci Schermers 

 
Bazaar september 2018 

Op vrijdag 21 september 2018 van 15.00 tot 22.00 uur 
en zaterdag 22 september 2018 van 11.00 tot 16.00 

uur wordt er weer een bazaar gehouden in onze kerk. 

We willen met elkaar geld verzamelen voor het 
isoleren van ons kerkgebouw. We zijn van alles aan 

het voorbereiden. U heeft daarover in Samenwijzer 
kunnen lezen. 

Vanaf nu kunt u uw spullen voor de rommelmarkt 

aanleveren: boeken in de jeugdruimte en andere 
spullen (a.u.b. géén kleding, wel sjaaltjes en andere 

accessoires en alleen gewassen knuffels) in de kelder. 
Met vriendelijke groeten van de bazaarcommissie, 

Ruud, Cobie, Gera, Marcel, Eric Huizer en Els van 
Westen  

 

Voedselbank – Product van de maand  
Het product van de maand juli is chips.   Het 

inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank 
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden 

ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij 

het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. In de 
afgelopen maand zijn 15 doosjes met thee 

ingezameld.  Alle gevers worden hartelijk bedankt! 
 

Geen Zondagsbrief in de zomervakantie 
Tijdens de schoolvakantie zal er geen  

Zondagsbrief verschijnen. De laatste Zondagsbrief 

verschijnt op zondag 15 juli.  
We starten weer op zondag 26 augustus.  

Redactie 
 

 

 
 

 

 Collecte Jeugdwerk 
Veel gemeenten hebben een band met een school in 

de buurt. Maar wanneer een kerk een contact wil 
opbouwen met een school, vraagt dit soms veel 

geduld. Sommige leerkrachten en directeuren hebben 

niets met de kerk. Dat maakt dat het soms een paar 
jaar duurt, voordat er een goede relatie ontstaat. In 

andere plaatsen is het lĳntje tussen kerk en school 
heel dun geworden of zelfs verdwenen. Toch zĳn die 

lĳntjes wel waardevol om te gebruiken. Christelĳke 

leerkrachten en ouders van de school willen zich 
meestal graag inzetten voor activiteiten rond kerk en 

school. Ze organiseren bĳ voorbeeld excursies voor de 
leerlingen naar een kerk, zodat kinderen horen en 

ervaren wat er in de kerk gebeurt. Ook zĳn ze 
betrokken bĳ godsdienstonderwĳs of bieden ze 

leerlingen uit achterstandswĳken een luisterend oor. 

De meeste ouders stellen het op prĳs als hun kinderen 
kennismaken met de wereld van de kerk en geloven. 

Ze zien het als verrĳking van de levens van hun 
kinderen. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en 

scholen door kennis uit het hele land rond het thema 

Kerk en School te bundelen en door samen met 
gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met uw 

bĳdrage aan de eerste collecte van vandaag 
ondersteunt u het werk van JOP om schoolkinderen in 

contact te brengen met kerk en geloof. Met de 

opbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, 
zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Doet u 

mee? 
 

 
Koster 

30-06 t/m 06-07 dhr. P. van Gorkum  

07-07 t/m 13-07 dhr. J. Klerk 
 

 
Kerkdienst  zondag 8  juli 

10.00 uur Ds. L. Schermers 

 
 

 
 


