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Naam van de zondag: Zesde paaszondag (Exaudi)                                                                                                   

_______________________________________________________________________________________________ 

10.00  uur: ds A. W. Mol  

                  
Ouderling: dhr. J. Bremmer    Collecte dienst:  Diaconie 

Diaken:  mw. A. Kraan     Collecte deur:  Kerk  
Organist:  dhr. R. Noordhuis      Deurcollectanten:  Fam. Kraan 

Knd:   groep A(B) o.l.v. Sandra   Oppas:   Ingrid Schreuder en    

„Zo kun je zijn „  Exodus 20:1-21      Marleen Huizer  
_____________________________________________________________________________________________ 

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl 

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
Nieuw Jaarthema 

Hierbij willen we iedere commissie maar ook een  ieder 
persoonlijk,  uitnodigen om op maandag 31 mei mee 

te denken over een nieuw jaarthema. De vergadering 

vindt plaats in de kerkenraadskamer en start om 
19.30uur. Ieder idee is welkom!                    

V&T 
 

 

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor 
House of Hope 

Dit is een interkerkelijke stichting die sociaal, diaconaal 
en pastoraal werk verzorgt.  

Ze is actief in enkele achterstadswijken op Rotterdam-
Zuid: Tarwewijk, Katendrecht en Beverwaard. Hier 

hebben veel mensen te maken met problemen op het 

gebied van o.a. werk, relaties en huisvesting. 
Ze wil de mensen in de diverse wijken dienen met 

laagedrempelige zorg en samenbindende activiteiten: 
“We zijn een contactpunt voor kinderen en 

volwassenen waar we met praktische hulp, een 

luisterend oor en een goed advies mensen meer hoop 
willen geven. Help ons Gods liefde in daden en 

onbaatzuchtig meeleven tot uitdrukking te brengen”. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar… 

……Dhr. J. van der windt die op 8 mei zijn verjaardag 
heeft gevierd. 

….. mevr. R. Pothof- Rijnders die op 6 mei haar 

verjaardag heeft gevierd. 
 

 

Koster 

8-5 t/m 12-5 dhr. C. v.d. Schans 

13-5 t/m 14-5 dhr. H. Broekhuizen 

15-5 t/m 21-5 dhr. J. Klerk 

 

 

Kerkdienst 13 mei 

09.00 uur ds J. G. Amesz, Rotterdam 

 

Kerkdienst 16 mei 

10.00 uur ds M. A. Gouwens-de Gier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit Datum Plaats Tijd 

KND vergadering Dinsdag 11 mei Bij Monique Leentfaar 20.00 uur 


