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Dienst van vandaag: ds. L. Schermers
Collectes
Vandaag zijn er 3 collectes 1e voor kerk, 2e voor
Bij de dienst van vandaag
diaconie en 3e voor het avondmaal (werelddiaconaat).
We vieren vanmorgen een dienst van Woord en
avondmaal. Omdat ook onze kinderen het avondmaal
VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
mee mogen vieren, zal er in de kindernevendienst ruim
Het product van de maand juni is Olie/bak en braad
aandacht zijn voor de betekenis van het Avondmaal.
Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
Ook zal tijdens de kindernevendienst de overstap van
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
Niels Landman en Benjamin Bijkerk van basisschool
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij
naar middelbare school en dus ook van
het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte
kindernevendienst naar Rock Steady gemarkeerd
worden.
Feest
ds. Luci Schermers
Misschien heeft u het al gehoord, op vrijdag 14 juni
zijn wij – Charine van den Hoven en John Postma – in
Picknick met jonge gezinnen
Nieuwerbrug aan den Rijn getrouwd.
Na deze dienst gaan we met een aantal jonge
Omdat u daar niet bij aanwezig kon zijn, willen daarom
gezinnen picknicken! We zullen op informele wijze bij
graag op zondag 23 juni in onze kerk op iets lekkers
elkaar zijn, spelletjes doen en wat met elkaar eten. Nu
bij de koffie trakteren.
ik dit schrijf lijkt het prachtig weer te worden. We
Extra bijzonder is dat de ouders van Charine, Gerlinda
hebben er zin in!
en Hans van den Hoven, op 14 juni 30 jaar getrouwd
ds. Luci Schermers en Janneke Boer
waren. Dus is de traktatie ook namens hen.
Charine en John Postma.
Inloopuur
komende donderdagmorgen, 27 juni, is de kerk open
De bloemen van vandaag zijn voor…..
van 9.30-12.00 uur. Als u of jij langs wilt komen om
….Ch .v.d. Hooven en. J Postma voor hun huwelijk.
iets te melden of voor een gesprek: van harte welkom.
…..R. v.d. Griend en L. Hagoort voor hun huwelijk.
De koffie en/of thee staat klaar.
…..Mw.de Kruit-Rinsema ter bemoediging,
ds. Luci Schermers
Koster
22-06 t/m 28-06 dhr. L. Hordijk
29-06 t/m 05-07 fam. de Gier
Kerkdiensten zondag 30 juni
10.00 uur ds. T. R. Schep
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