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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag: 
Ds. van Alphen-Keijzer 

Schriftlezing: Deutr. 6 vers 4-9 en Psalm 78 vers 1-7 
Evangelielezing: Mat.5 vers 13-16 

 

Mededelingen 
* Liedboek 2013 – nog 6 weken  

Sinds vorige week is de Liedboekdag 25 mei a.s., 
waarop de presentatie van het nieuwe Liedboek zal 

plaatsvinden, volgeboekt. Er kunnen geen 

aanmeldingen meer worden verwerkt! 
Rond de 1600 belangstellenden hebben zich 

aangemeld en zullen een veelkleurig programma 
meemaken in en rond de Grote kerk te Monnickendam.  

In het zomernummer van Kerkinformatie zal uitvoerig 
aandacht worden besteed aan de achtergronden en 

mogelijkheden voor de introductie van dit Liedboek.  

Internet-uitzending presentatie: 
Het mogelijk om op 25 mei via www.luisterpost.nl de 

dag live mee te beleven. Via beeld en geluid is dan het 
ochtendprogramma vanuit de Grote Kerk te volgen. 

Van de workshops ’s middags zullen impressies 

uitgezonden worden.  
Het programmaboekje voor 25 mei kunt u vinden op: 

www.liedboek.nl/userfiles/File/liedboek-
programmaboekje-25mei2013.pdf. 

Vorige week is er op gewezen dat het bestellen van 

een groot aantal liedboeken tegelijk een korting voor 
de kerk kan opleveren. 

De indruk kan zijn ontstaan dat deze korting voor 
individuele gemeenteleden geldt, maar er is een 

aanbod van een boekhandel, die 20% korting biedt als 
de kerk de functie van doorverkoper aan 

gemeenteleden krijgt, ongeacht het aantal liedboeken 

dat besteld wordt. 
Dus: 20% van het bestelbedrag=winst voor de kerk! 

De bestemming van deze korting kan door de kerk zelf 
worden bepaald (dat kan een goed doel zijn, maar ook 

de kerkelijke kas). 

Dit lijkt dus een aantrekkelijk aanbod. 
* Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn om de zwarte 

randen van de beamerschermen netjes weg te werken. 
Besloten is om hier voorlopig niet aan te beginnen; 

wellicht kunnen in de toekomst professionele mensen 
ons hierin adviseren. 

* Zoals wellicht bekend bestaat ons kerkgebouw in 

november 45 jaar. 
Op vrijdagavond 8 november zullen we hierbij 

stilstaan; de voorbereidingen voor deze avond zijn 
inmiddels gestart. 

In april 2014 bestaat onze kerk 125 jaar! Er wordt een 

bazaar op 8 maart 2014 en een herdenkingsdienst op 
27 april 2014 voorbereid. 

 

Wie gaat er mee? 
Donderdag 30 mei hopen wij weer het jaarlijkse 

ouderenreisje van de diaconie te organiseren. We 
zoeken het dit jaar iets dichter bij huis met een tour en 

boottocht door o.a. het haven- en industriegebied in 

Rotterdam. De tour start in het haven- en 
industriegebied Botlek in Rotterdam, daarna rijden we 

door naar het unieke natuurgebied van Voorne. De 
stranden, meren en bossen bieden prachtige 

vergezichten en samen met onze trots "de Nieuwe 

Maasvlakte" vormt dit een mooi contrast! Na de warme 
maaltijd gaan we het havengebied vanaf het water 

bekijken. 
We willen om 9.00 uur de dag beginnen met koffie 

met  gebak in de ontmoetingsruimte van de 
Ontmoetingskerk omdat hier tijdens de tour geen 

mogelijkheid voor is.  Om 9.45 uur vertrekken we dan 

voor de tour door o.a. het haven- en indurstriegebied 
van Rotterdam.  

Na het diner in het “Wapen van Stellendam” maken we 
een  rondvaart door de Rotterdamse havens waarna 

we om 16.45 uur huis waarts keren waar we met 

elkaar in de Ontmoetingskerk nog een broodje eten en 
de dag afsluiten. 

De kosten van het reisje komen op 48,00 € p.p. U kunt 
zich opgeven bij één van de diakenen. Uiterste  

aanmelddatum vrijdag 17 mei. Het  bedrag kunt u 

over maken naar bankrekening nr. 3338.00737 t.n.v. 
diaconie Gereformeerde kerk o.v.v. “Ouderenreisje”. 

Mocht het bedrag een belemmering zijn om mee te 
gaan laat u het ons even weten. 

We hopen dat u mee gaat, en misschien is er wel een 
kennis die mee wil? 

Er is geen rolstoelbus ter beschikking. Wel is de boot 

goed toegankelijk. 
Heeft u nog vragen dan kunt u altijd bellen naar: 

Annemarie Kraan, Paulus Potterstraat 11 tel. 510234 
Wieger Siebenga, Groenland 56    tel. 514971 

Meanne Voogt, Joost van den Vondelstraat  89    

  tel. 525935 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

….. Mevr. Elise Kreuk ter bemoediging.  

 

Koster 
11-05 t/m 17-05 dhr. C. Hesse 

18-05 t/m 24-05 dhr. C. v.d. Schans 
 

Kerkdienst zondag 19 mei  
10.00 uur  Ds. Wierdsma 
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