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10.00 uur:
mw. Ds. M. Taalman
Ouderling:
Diaken:
Organist:

mw. M. van der Bas.
mw J. Eikelenboom
dhr. R. Noordhuis

Collecte dienst:
Collecte deur:
Deurcollectanten:

Diaconie: Papoea project
Kerk
Fam. Spruijt

Knd:

groep A (B) o.l.v. Rianne
Oppas:
Femke Voogt en
‘ Gevonden! ‘ : Lucas 15:1-10
Suzanne Lankhaar
__________________________________________________________________________________________
Veranderingen kindernevendienst en
basiscatechese
Gezien het afnemend aantal kinderen in onze
gemeente, is er het volgende besloten:
- er is met ingang van dit jaar kindernevendienst
voor kinderen t/m groep 8
- er is basiscatechese, als groep A(B)
kindernevendienst heeft (na de startzondag)
- kinderen die dit jaar voor het eerst naar de
basiscatechese gaan, zijn nog van harte welkom
als groep B(A) kindernevendienst heeft.
Startontbijt op 19 september
Vanwege het grote succes vorig jaar willen wij ook dit
jaar op startzondag weer een gezamenlijk ontbijt
organiseren.
Wij hopen dat u allen aanwezig bent om 8:30 uur in
de Ontmoetingsruimte om met elkaar te ontbijten.
Wij verzoeken u om op de intekenlijst in de
Ontmoetingsruimte aan te geven of en met hoeveel
personen u mee komt eten.
Vorig jaar kwamen er bij het ontbijt nogal wat niet
aangemelde personen mee-eten, heel gezellig
natuurlijk, maar voor de organisatie best lastig…..
De intekenlijst blijft hangen tot en met 12 september.
Met hartelijke groeten van de Commissie V&T.
Ssamenwijzer
Kopij voor de volgende Samenwijzer, graag voor
maandag 7 september inleveren. De periode loopt tot
25 oktober.

Collecte dienst 5 september papoea project.
We zijn zeer verheugd dat we voor het papoea project
op deze zondag weer een collecte mogen houden aan
gezien er op 16 juni een aardbeving heeft plaats
gevonden van 7.1 waar door er honderden huizen zin
ingestort plus 11 kerken in 4 scholen alleen al op de
eilanden Japen in Biak dit is het gebied waar Truus
van Vliet haar projecten heeft dus begrijp dat ik deze
collecte van harte bij u aan bevelen
Bij voorbaat dank Tjeerd van der Kooi.
Kaartje
Mevrouw Pothof tobt op het moment erg met haar
gezondheid. Ze is al een paar keer voor onderzoeken
opgenomen in het ziekenhuis en ze wacht nu op
uitslagen. Een kaartje ter bemoediging zal zeer op rpijs
gesteld worden. Adres: Herman Boerhaavestraat 5
5165 EG Waspik
De bloemen van deze zondag gaan…
……. gaan naar Dhr. J. van der molen
die 2 september zijn verjaardag mocht vieren.
Koster
4-9 t/m 10-9 dhr. A. de Paauw
11-9 t/m 17-9 dhr. A. Van Gemerden
Kerkdienst 12 september
10.00 uur Ds. L. M. Schermers
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