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10.00  uur: ds H. IJzerman 
                  

Ouderling: mw. vd Bas     Collecte dienst:     kerk 

Diaken:  mw. J. Eikelenboom    Collecte deur:         diaconie 
Organist:  dhr. J. Bremmer    Deurcollectanten:  dhr. mw. vd Kooi 

           Sofie Berends 
Knd:   groep  B (A) o.l.v. Klaas    Oppas:   Meanne Voogt en    

„Opnieuw beginnen „ :Lucas 7:36-8:3     Christel Voogt 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 

Jeugddienst 27 juni 
 Zondag 27 juni wordt er een jeugddienst gehouden. 

Tijdens deze dienst zullen ook de jongeren die 
afscheid nemen van de basisschool  symbolisch  

„de overstap‟ maken. Zij worden hierbij uitgenodigd  

om maandagavond 14 juni om 19.00 u. naar de 
kerkenraadskamer te komen, zodat zij mee kunnen 

helpen bij de invulling van deze dienst en zo ook hun 
wensen ervoor kunnen laten horen! 

We hebben al wat leuke ideeën voor deze dienst en de 

band Daydream gaat meewerken! 
Verdere informatie volgt nog! 

Ds. Marian Taalman 
 

Bedankt 
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de 

belangstelling en vele kaarten en bloemen voor de 

geboorte van onze kleinzoon en ons 40-jarig huwelijk. 
Tjeerd en Nelly v. d. Kooi 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar… 

…..met de hartelijke felicitaties naar mevrouw  

C. Jonker, die op 12 juni haar verjaardag heeft mogen 
vieren. 

Ook gaan er bloemen naar mevrouw C. Smidt- ten 
Haken, ter bemoediging. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Vesperdienst 
“Uw woord is een lamp voor mijn voeten, 

Uw woord is een licht op mijn pad.” 
Psalm 119:105 

De woorden van dit psalmvers zullen centraal staan in 

de vesperdienst die wij op 27 juni om 19:30 uur willen 
gaan vieren. Een vesperdienst is een eenvoudige 

dienst waarin gebed en meditatieve overwegingen 
centraal staan. We zingen ook enkele mooie liederen. 

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst met ons 

mee te vieren! 
Commissie V&T, Liturgiecommissie  

 

Koster 

12-6 t/m 18-6 dhr. D. Sluyter 

19-6 t/m 25/6 dhr. L. Hordijk 
 

Kerkdienst 20 juni 

10.00 uur ds L. Schermers, Capelle a/d IJssel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergadering/ 

kring/activiteit 
datum plaats tijd 

Invulling jeugddienst jongeren 
groep 8 

Maandag 14 juni 
kerkenraadskamer 19.00 uur 

Overleg Kindernevendienst en 
basiscatechese 

Maandag 14 juni  
Neptunushof 48 20.00 uur 

Vesperdienst Zondag 20 juni  Ontmoetingskerk 19.30 uur 


