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Liefde 

Liefde is puur 

Liefde is lief 
Liefde is zeldzaam 

Liefde geeft zorg 

Liefde is nederig 

Liefde is mooi 

Liefde brengt geluk 

Liefde houdt nooit op 

Liefde geeft 

Liefde wordt steeds meer 
Liefde gaat van niveau tot niveau 

Liefde kan zichzelf opofferen 

Liefde doet pijn 

Liefde huilt 
Liefde is slachtoffer 

Liefde is sterker dan pijn 

Liefde kan sterker zijn dan elke andere emotie 

Liefde moet gewekt worden 

Liefde komt van binnenuit 
Liefde maakt een weg 

Liefde vormt een karakter 

Liefde kan niet over het hoofd gezien worden 

Liefde komt van boven 

Liefde is machtiger dan de wereld 

Liefde is echt 

Liefde is waarheid 

Liefde is in mij en in jou.  
                   Melanie Dorsiel         

 
Uit de gemeente 

-Joke Eikelenboom is voor een periode van ca 6 weken 

naar herstellingsoord ‘de Hezenberg’ om weer op 

krachten te komen. 
Het adres is ‘de Hezenberg’, Hezenberg 6,  

8051 CB, Hattum. 
-De heer J. Vliegenthart is opgenomen in het 

Geriatrisch Centrum "Stadszicht" afd. Crocuslaan,  
Overschiese Kleiweg 555 3045 LJ, Rotterdam . 

-Mevrouw M. Kraan - van Spengen is dinsdagmorgen 8 
mei gevallen in huis, waarbij haar heup uit de kom is 

geraakt met hevige pijn tot gevolg. In het ziekenhuis is 
onder algehele verdoving de heup weer in de kom 

gezet. Zij mocht  ‘s- middags weer naar huis. 

 
De bloemen van zondag 13 mei gaan naar…. 

….  de Hr. J.v.d.Windt voor zijn 90ste verjaardag. 

De bloemen van Hemelvaartsdag gaan naar… 

Mw. Etty Tieleman,voor haar werk als ‘’ Hulpdiaken’’ 

 
 
 

 

Van de kerkenraad: 

Zoektocht naar nieuwe ambtsdragers: 

Enkele weken geleden is gevraagd om met grosbriefjes 

namen aan te dragen van gemeenteleden die volgens 

u in aanmerking komen voor een van de vacatures. 

Gelukkig zijn er een flink aantal briefjes met namen 

ingeleverd, waarvoor onze dank. 

De kerkenraad is hiermee aan de slag gegaan en heeft 

een lijstje met kandidaten per vacature opgesteld. We 

gaan nu gemeenteleden benaderen en hen vragen na 

te denken over het aanvaarden van het ambt serieus 

te overwegen! We hopen dat veel positieve reacties 

krijgen, zodat de kerkenraad na de zomervakantie 

compleet is. 

  

Beroepingswerk: 

Gezien de positieve reacties vanuit de gemeente heeft 

de kerkenraad besloten om verder te gaan met de 

gesprekken met Ds. Luci Schermers. Het volgende 

gesprek met haar en een afvaardiging van de 

kerkenraad zal nog deze maand plaatsvinden. 

Daarnaast hebben we de PKN om (financiële) 

toestemming gevraagd om een predikant te mogen 

beroepen. We hebben hiervoor o.a. een 

meerjarenbegroting opgesteld en deze naar de PKN 

gestuurd. Wordt vervolgd. 

  

Met een hartelijke groet, 

Hans van den Hoven 

 
Koster 

12-05 t/m 16-05 dhr. A. de Paauw 

17-05 t/m 18-05 dhr. C. Hesse 
19-5 t/m 25-05 dhr. J. Klerk 

 
Kerkdienst: 

Hemelvaartsdag  9.00 uur ds. G. D. Hanemaaijer 
zondag 20 mei  10.00 uur ds. C. Bartelink- vd Dool 

 
           Hemelvaart 
  

De hemel nodigt wolken uit 
naar boven heen te varen 

dit wonder is niet te verklaren 

een levenseind krijgt mooi besluit 
  

Hij ging alleen maar voor 
schiep perspectief voor de aarde 

een wonder dat hij voor U bewaarde 

volg alleen het spoor 

 


