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10.00 uur:

ds L. Schermers

Ouderling:
Diaken:
Organist:
Knd:

dhr. J. de Korte
Collecte dienst:
instandhouding eredienst
mw. L. Kodde
Collecte deur:
diaconie
mw. E. Kreuk-de Heer
Deurcollectanten:
fam. W. Spruijt
groep A (B) o.l.v. Gerlinda
Oppas:
Femke Voogt en
„Een stamboomdeskundige „ :1 Tim. 1:1-8
Marianne Oostendorp
_____________________________________________________________________________________________
Afscheid kinderen kindernevendienst
Volgende week nemen Sofie, Iris, Julia, Verena,
Maartje, Tanya en Janieke afscheid van de
kindernevendienst. Graag willen we hun dan een
aandenken meegeven. We hopen dat ze er allemaal
zullen zijn.
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.
We hebben al wat leuke ideeën voor deze dienst en de
band Daydream gaat meewerken!
Het afscheid van de gr. 8ers op 4 juli vervalt.
Ds. Marian Taalman
Hongarije
Vanochtend vroeg zijn 6 mensen uit onze gemeente
vertrokken naar Hongarije. Hier gaan ze weer helpen
met het opknappen van een kindertehuis en ook wat
feestelijks organiseren voor de kinderen daar. De
ZWO/diakonie heeft onlangs 350 euro geschonken
voor dit project. In de dienst van vandaag willen we
ook voorbede hiervoor doen.

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
De bloemen van deze zondag gaan …
…… met de hartelijke felicitaties naar mevrouw
W. van der Vlist- Morsink, die op 17 juni haar
verjaardag heeft mogen vieren.
Ook gaan er bloemen naar de familie M.M. van
Elderen, dit ter bemoediging.
Koster
19-6 t/m 25/6 dhr. L. Hordijk
26-6 t/m 2-7 dhr. P. van Gorkum
Kerkdienst 27 juni
10.00 uur ds M. Taalman, Krimpen a/d Lek
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