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Dienst van vandaag:
Pastoraal inloopuur
ds. Ds. L. Schermers
Donderdag 17 juli ben ik van 9.30-12.30 uur in de
Eerste lezing Jesaja 55: 6-11
kerkenraadskamer aan het werk.
Tweede lezing Matt. 13: 1-9 en 13: 18-23 uit de
Loop gerust binnen om iets te vragen, te zeggen, af te
Groeibijbel
spreken, om uw hart te luchten
of gewoon voor een kop koffie of thee!
Een andere kant op
God,
25 jaar predikant
Dit is een bijzonder moment.
25 juni jl. was het 25 jaar geleden dat ik in de Capelse
Binnenkort scheiden onze wegen.
Verpleeghuizen als predikant bevestigd werd.
We gaan allemaal een andere kant op.
Soms een moeilijke taak, maar bijna altijd mooi.
Hoe het zal zijn?
Ik ben nog steeds blij dat ik dit bijzondere ‘werk’ doen
Dat weten we niet.
mag!
Daarom na de dienst wat lekkers bij de koffie.
We willen wel geloven
dat u met ons meegaat.
Vakantie
We hebben u in de verhalen
Vandaag leid ik de laatste dienst voor de vakantie
uit de bijbel leren kennen
aanbreekt.
en we hebben mensen ontmoet.
Mijn vakantie is gepland van 9 – 30 augustus.
U bent dichtbij.
In de weken daarvoor ben ik nog gewoon aan het
U geeft houvast.
werk, er zijn geen vergaderingen meer, dus er is
U kent ons door en door.
sowieso al wat meer rust!
ds. Luci Schermers
Dat is en veilig gevoel, God.
Dat u ons opvangt
De bloemen van deze zondag gaan naar....
als we in de nieuwe omgeving
... Mevr. W. Terlouw-Paling voor haar verjaardag.
even de weg kwijt zijn.
Wilt u ons helpen
Koster
om deze stap te maken?
12-07 t/m 18-07 dhr. L. Hordijk
Geef ons het vertrouwen
19-07 t/m 25-07 dhr. H. Broekhuizen
dat het gaat lukken
en dat we ons snel veilig zullen voelen.
Kerkdienst zondag 20 juli
Dank u wel.
10.00 uur Ds. Speelman
Gerard van Midden

Geen ZB in de zomervakantie
Tijdens de schoolvakantie zal er, net als vorig jaar,
geen zondagsbrief verschijnen. De laatste ZB
verschijnt op zondag 20 juli en we starten weer op
zondag 31 augustus. Belangrijke berichten kunnen in
deze 5 weken gemeld worden bij de scriba.
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