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Dienst van vandaag: ds. M. A. Gouwens de Gier
SENIORENMIDDAG
We zijn alweer toegekomen aan de laatste
Vandaag
seniorenmiddag van dit seizoen. Deze wordt gehouden
– een tekst bij het gedenken van de doden
op donderdag 9 mei in 't Voorhof. Aanvang 14.00 uur.
Zoals gebruikelijk treedt dan het seniorenkoor 'Zang en
Ik leef vandaag.
Vriendschap' o.l.v. Marieke Dekker voor ons op. Het
Gisteren is voorbij, van morgen weet ik niets.
brengt ons een mooi repertoire aan liederen en vast
Vandaag is de enige dag die telt, nu.
zullen er weer wat gezellige meezingers bij zijn.
Mijn plezier of mijn pijn, mijn haast of mijn rust, ik
Het geheel wordt onderbroken door pauzes waarin u
beleef ze vandaag. Vandaag moet ik kiezen wat ik doe,
onder het genot van een kopje koffie of thee met wat
hoe ik leef.
lekkers, een drankje en een hapje, gezellig met elkaar
Laten we denken aan het ‘vandaag’, die enige dag die
in gesprek kunt zijn.
telt, van al diegenen die in de terreur van geweld en
De middag wordt afgesloten met een bingo waarbij
vernietiging stil zijn blijven staan.
leuke prijsjes te winnen zijn.
Die ervoor gekozen hebben om ‘nee’ te zeggen tegen
Heeft u vervoer naar 't Voorhof nodig dan kunt u tot 7
het geweld. Die zelf door geweld gestopt zijn, die ene
mei bellen naar Dicky Bremmer, tel. 510480.
dag. En laten we denken aan al diegenen voor wie die
Ook op deze middag bent u weer heel hartelijk
dag toen, nog steeds niet van gisteren is: de
welkom.
slachtoffers in de eerste, twee, derde generatie.
Wij zien naar u uit,
Vandaag denken we aan dat laatste ‘vandaag’ van
De gastvrouwen.
hen. Ze zijn nu aan ons zicht onttrokken. Of zien we
hen toch ook nog steeds voorbij komen, steeds
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
opnieuw, in al die mensen voor wie vandaag alles op
Het product van de maand mei is Margarine. Het
het spel staat?
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank
Zijn deze dagen van herdenken en bevrijden dan de
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden
uitdaging aan ons, om die voorbije jaren altijd opnieuw
ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWOeen plek te geven?
bord inde ontmoetingsruimte.
Ik leef vandaag.
In de maand april zijn er 17 pakken ontbijtgranen
En in mijn dagen nu leeft het vandaag van wie vooraf
opgehaald hartelijk dank daarvoor.
gingen mee. Mijn leven is hun toekomst.
Mijn morgen is het vandaag van anderen.
De bloemen van vandaag zijn voor…..
Ik leef vandaag.
… hr. T. v.d. Kooi, ter bemoediging.
Gisteren is voorbij, van morgen weet ik niets.
Vandaag is de enige dag die telt, nu.
Koster
Mijn plezier of mijn pijn, mijn haast of mijn rust, ik
04-05 t/m 10-05 dhr. J. Broekhuizen
beleef ze vandaag. Vandaag moet ik kiezen wat ik doe,
11-05 t/m 17-05 dhr. A. de Paauw
hoe ik leef. Gericht op de dag van morgen.
Het vandaag van mij, het vandaag van de ander.
Kerkdienstenzondag 12 mei
Roel Bosch
10.00 uur ds. G. Van Manen
Jaarvergadering 22 mei 2019
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor onze
jaarvergadering op 22 mei aanstaande.
De persoonlijke uitnodigingen zullen begin mei
verstuurd worden/zijn.
Als specifiek onderwerp zal mevrouw Mathilde
Meulensteen, een inleiding houden over ”De plaats van
de kerk in een dorpsgemeenschap”.
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