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Dienst van vandaag: ds. T. R. Schep  
 

Vakantietijd 
De vakantietijd breekt aan. In de kerk zijn minder 

vergaderingen en daarmee meer tijd voor pastoraat. 

Voor ik op vakantie ga hoop ik in de maand juli nog 
een aantal bezoeken af te leggen. Mocht een bezoek 

bij u of jou nodig zijn, laat het gerust horen! 
ds. Luci Schermers 

 

Zondag 7 juli 
Volgende week een gewone zondagse kerkdienst, 

maar na de dienst een kleine traktatie bij de koffie 
vanwege mijn 30-jarig ambtsjubileum. Weet u 

welkom! 
ds. Luci Schermers 

 

Vooraankondiging  Kloosterweekend 
Op zoek naar rust en bezinning hopen we komend 

seizoen dit jaar op bezoek te gaan bij de broeders 
Trappisten in de Abdij Maria Toevlucht te Klein 

Zundert. Van vrijdagmiddag tot zondagmiddag leven 

we zoveel mogelijk mee op het ritme van de 
kloosterbroeders. We maken de gebedsdiensten mee, 

hebben we tijd om stil te zijn en is er de mogelijkheid 
te genieten van een wandeling in de prachtige 

omgeving van het klooster.   

 
Datum: vrijdag 15 november (14.45 uur vertrek vanaf 

de Ontmoetingskerk) tot zondag 17 november 2019 
(13.30 uur vertrek vanuit het klooster) De kosten 

zullen ongeveer € 100,-- zijn. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

SamenWijzer 
De kopij voor SamenWijzer 34.8 over de periode 14 

juli t/m 8 september 2019 dient uiterlijk zondag 7 juli 
a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn 

 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand juni is Olie/bak en braad 

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

worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij 

het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte 
 

Geen Zondagsbrief in de zomervakantie 
Tijdens de schoolvakantie zal er geen  

Zondagsbrief verschijnen.  
De laatste Zondagsbrief verschijnt op zondag 21 juli.  

We starten weer op zondag 1 september  

Redactie 
 

De bloemen van vandaag zijn voor….. 
….de hr. J. Siebenga voor zijn verjaardag. 

 

Koster  
06-07 t/m 12-07 fam de Gier 

13-07 t/m 19-07 dhr. C. vd Schans 
 

Kerkdiensten zondag 7 juli   

10.00 uur ds. L. Schermers 
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