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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
Ds. L. Schermers 

Lezing O.T.:  Jesaja 65: 1-10 
Lezing N.T.:  Lukas 8: 26-39 

 

Van de kerkenraad: 
* Ons gemeentelid mevrouw K(lara) Banis (van 

Ostadestraat 32) is opgenomen in een verpleeghuis. 
Klara heeft niet goed kunnen herstellen van haar 

chemokuur, omdat er complicaties zijn opgetreden. Na 

een ziekenhuisopname is ze momenteel overgebracht 
naar een verpleeghuis om daar weer aan te sterken, 

omdat ze erg is verzwakt. Een kaartje zal haar goed 
doen! Het adres is: 

Klara Banis-Snoey 
Verpleeghuis Anthonius Binnenweg  

Aafdeling Ludwina, 2e etage kamer 13 

Nieuwe Binnenweg 33 
3014 GC  Rotterdam 

 
* Maandag 24 juni wordt Bas van Elderen geopereerd 

aan zijn rug in het Sofia Kinderziekenhuis. 

Hij zal minstens 1 week in het ziekenhuis moeten 
blijven. Ook voor hem zal een kaartje ontvangen heel 

leuk zijn. Zijn adres: 
Bas van Elderen 

Erasmus MC-Sophia 

Dr. Molewaterplein 60 
3015 GJ Rotterdam 
 
* Liedboek 2013 – al ruim 3 weken 

En…, hoe bevalt het, bladeren in en zingen uit het 
nieuwe Liedboek? 

Na een inspirerende dag in Monnickendam op 25 mei 

is er ’s zondags en doordeweeks, in huis en kerk, veel 
te genieten aan liederen en teksten in het Liedboek! 

Liedboek Online 
Er zijn veel vragen over de digitale versie van het 

Liedboek. In Monnickendam was er een workshop aan 

gewijd. De meest recente informatie staat 
op www.pkn.nl/LiedboekOnline.pdf. Of op: 

www.liedboek.nl/actueel//liedboek-online 
Liedboek Online komt 15 juli beschikbaar volgens de 

BV Liedboek; medio juni worden de prijzen bekend. 
 

* Van Liedboek 1973 naar Liedboek 2013  

(en weer terug) 
Hoe vind je een lied uit Liedboek 1973 of uit 

Tussentijds in Liedboek 2013? Of andersom? 
De laatste weken zijn er verschillende 

‘omnummertabellen’ of ‘transponeringstabellen’ in 

omloop. Ook via een paar websites kun je 
omnummeren, de herkomst van een lied achterhalen 

of wijzigingen in tekst en melodie op het spoor komen. 

De omnummertabellen komen binnenkort op 
www.pkn.nl (zie de verwijzing hieronder). 

Relevante websites in dit verband zijn: 
- Wegwijzer in het Liedboek (in ontwikkeling) via: 

www.opmaat-producties.nl/liedboek 

- Omzettabel nummering nieuw liedboek (in 
ontwikkeling): www.goo.gl/ml1OU 

 
Bedankje 

Beste mensen, 

Bij deze wil ik u hartelijk bedanken voor de vele 
kaarten mails,persoonlijke woorden en een 

bloemengroet. Dit alles heeft mij goed geholpen bij het 
herstel van mijn  gescheurde achillespees. 

Uw organiste Elise Kreuk-de Heer 
 

22 september startzondag!!!! 

Het duurt nog een hele tijd en we gaan eerst genieten 
van de vakantieperiode, maar we willen toch alvast 

iets melden over de startzondag van 22 september. 
Na het succes van vorig jaar met de spelletjes en het 

pannenkoeken eten, gaan we ook dit jaar iets 

organiseren op de startzondag voor de jongelui van de 
Gereformeerde-  en de Hervormde kerk. 

Dit jaar hebben we voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar 
ook een programma. Na de kerkdienst gaan we eerst 

wat drinken met elkaar en dan gaat de groep van 4 

t/m 8 jaar een puzzeltocht met spelletjes doen. 
Voor de 8 t/m 15 jarigen gaan we een zeskamp 

organiseren, dit wordt gehouden op de ijsbaan in 
Krimpen aan de Lek. Daarna gaan we weer met zijn 

allen pannenkoeken eten. Ben je 15 jaar of ouder en 
heb je niet meer zo’n zin in spelletjes doen, dan 

zouden we het heel leuk vinden als je wilt komen 

helpen en natuurlijk pannenkoeken eten. 
Omdat er nu een programma voor de 4 t/m 8 jarigen 

is, hebben we veel meer hulp nodig, de middag duurt 
ongeveer tot 15uur, vindt je het leuk om te komen 

helpen, meldt je dan alvast aan bij Driesje Klerk, 

tel:0180-664828 , cwklerk@hetnet.nl 
Wij hebben er al weer  veel zin in!! 

Groeten Jorina Haspels, Roger Korevaar, Christian 
Kerkstra en Driesje Klerk 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar…. 

… mevr. v.d. Vlist-Morsink, voor haar verjaardag,. 

 
Koster 

22-06 t/m 28-06 dhr. C. v. d. Schans 
29-06 t/m 05-07 dhr. A. Voogt 

 

Kerkdienst zondag 30 juni  
10.00 uur  Mevr. Ter Schuur 
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