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Dienst van vandaag: ds. L. Schermers
SENIORENMIDDAG
In het nieuwe jaar starten we met de
Nieuw jaar
seniorenmiddagen op donderdag 10 januari in 't
Elk nieuw jaar is een kans.
Voorhof. Aanvang: 14.00 uur.
Moment van ontwaken,
De heer Wim van Herk, uit Lekkerkerk is dan bij ons
de slaap uit je ogen wrijven
met een presentatie over "De geschiedenis van het
en met frisse blik
ijsvermaak". Aan de hand van een stamboom en
eens naar je leven kijken
verschillende schaatsen vertelt hij hierover.
om te zien waar je nu staat.
Na de pauze laat hij een prachtige film zien van de
Molentocht die enkele jaren geleden gehouden werd.
Elk nieuw jaar is een kans.
Mocht u nog oude houten schaatsen in uw bezit
Aanzet om te breken
hebben en wilt u daar wel afstand van doen dan kunt
met wat oud is en versleten,
u ze deze middag meebrengen.
om te beseffen wat goed is
Wim zal ze graag in ontvangst nemen en u bent ervan
en waar je je best
verzekerd dat ze een goede bestemming krijgen.
voor wilt blijven doen.
Onze chauffeurs staan vanaf 13.15 uur bij De
Dertienhuizen voor u klaar om u naar 't Voorhof te
Elk nieuw jaar is een kans.
brengen. Voor ander vervoer kunt u tot 8 januari
Uitzicht op een ruimte
bellen naar: Dicky Bremmer, tel. 510480.
van lege schone dagen,
Iedereen is weer heel hartelijk welkom,
die lucht geeft om
De gastvrouwen.
eens even stil te staan bij
wat je met de toekomst wilt.
Koster
Elk nieuw jaar is een kans.
29-12 t/m 31-12 dhr. L. Hordijk
Startpunt van een nieuwe
31-12 t/m 04-01 dhr. A. Voogt
ronde om de zon
die elke dag weer opgaat
Kerkdiensten
en het licht verschaft
Maandag 31 december
om dromen waar te maken.
19.00 uur Ds. G. J. van ‘t Slot
Greet Brokerhof-van der Waa

SamenWijzer
De kopij voor de SamenWijzer 34.4 over de periode 20
januari t/m 10 maart 2019 dient uiterlijk zondag 6
januari a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn.
De bloemen van zondag 30 december zijn voor
….. de hr. en mw. Hordijk, voor hun 50 jarig huwelijk.
De bloemen van oudjaar- nieuwjaarsmorgen zijn voor
ds. L. Schermers.

Dinsdag 1 januari
10.30 uur ds. L. Schermers
Zondag 6 januari
10.00 uur mevr. M. Pieterse
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