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Beroepingswerk
In de kerkenraadsvergadering van 11 juni j.l. heeft de
kerkenraad het formele besluit genomen een beroep
uit te willen brengen op ds. L.M. Schermers.
Als een van de laatste punten volgens de procedures
staat het raadplegen van de gemeente op de agenda.
De kerkenraad zal daarom op zondag 1 juli na
de dienst de gemeenteleden vragen, door
middel van stemmen, of zij akkoord gaan met
het beroepen van Ds. Schermers. We hopen op
een grote opkomst en een breed draagvlak,
zodat we in de week na 1 juli de beroepingsbrief
bij Ds. Schermers kunnen afgeven.
Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure kunt
u schriftelijk indienen bij de praeses, vanwege
afwezigheid van de scriba.
Hans van den Hoven
Ontmoetingsmiddag
A.s. woensdag 27 juni hebben we de laatste
bijeenkomst in de ontmoetingsruimte voor de
“senioren” onder ons. Vanaf 14.30 uur staat de
koffie/thee klaar. We kijken de foto’s van het reisje en
sluiten de middag af met een drankje. Heeft u geen
uitnodiging ontvangen maar heeft u wel zin om elkaar
te ontmoeten? Kom gerust! De diaconie.

Uitgangscollecte:
Noodhulpverlening Kerk in Aktie
U heeft het wellicht al gelezen of gehoord: In grote
gebieden van de Sahel dreigt de komende maanden
een ramp. De Sahel is een regio die zich uitstrekt over
de gehele breedte van Afrika, van Senegal in het
westen naar Eritrea in het Oosten.
Het is een regio waar droge periodes en regenperiodes
elkaar afwisselen. Maar dit jaar is de droogte extreem.
Nu de oogsten zijn mislukt en de voedselprijzen
stijgen, worden meer dan 16 miljoen mensen bedreigt
met een voedselcrisis. Er is een ernstig tekort aan
eten, schoon water, medicijnen en latrines. De situatie
is schrijnend.
Kerk in Actie wil hulp bieden via plaatselijke
partnerorganisaties in Mali en Burkina Faso. Daar kan
een gezin al een maand van lang van basisvoedsel
worden voorzien met slechts 10 euro. De Sahel is een
van de regio’s waar Kerk in Actie noodhulp verleent.
Kerk in Actie wil zoveel mogelijk getroffenen van
rampen zoals overstromingen, periodes van grootte
droogte of conflict bijstaan.
Helpt u mee? Geef dan aan de collecte. Dankzij u kan
Kerk in Actie plaatselijk noodhulp verlenen waar ter
wereld dat ook nodig is. Alvast bedankt!
De bloemen van zondag 24 juni gaan naar….
…. Jantine en Andries van Gemerden, ter bemoediging
Koster
23-06 t/m 29-06 dhr. P. van Gorkum
30-06 t/m 06-07 dhr. J. Klerk
Kerkdienst zondag 1 juli
10.00 uur ds. Hoogerwerf
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