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Ziekte dominee Taalman (vervolg): 

Vier weken geleden moesten we helaas melden dat 
Marian Taalman als gevolg van een tia enige tijd niet 

in staat zal zijn om haar werk in onze gemeente te 

doen. Artsen proberen de hinder in de vorm van 
continue hevige hoofd- en spierpijn als gevolg van 

medicijngebruik op te lossen met andere medicijnen. 
Het laatste bericht hierover is helaas nog niet positief. 

Zo is lezen nog steeds niet mogelijk. Rust houden is 

belangrijk.  
Het is niet waarschijnlijk dat onze predikant nog voor 

haar vakantie haar werkzaamheden in onze gemeente 
weer kan oppakken. In de praktijk betekent dit o.a. de 

preekbeurt op 10 juli wordt overgenomen door Ds. A. 
Bakker uit Rotterdam. 

Zoals in het vorige bericht al is aangegeven: In 

principe probeert de kerkenraad zoveel mogelijk zelf 
op te vangen. Echter wanneer inbreng van een 

dominee nodig is kunnen we een beroep doen op een 
zogenaamde “achterwacht”. Dit is een predikant uit de 

regio. Wanneer dit nodig is kan via de scriba of 

praeses de achterwacht worden ingeschakeld.  
Omdat Marian het erg moeilijk heeft met de situatie 

denk ik dat een bemoedigend kaartje haar goed zal 
doen. 

Namens de kerkenraad, Hans van den Hoven. 

 
Zondagsbrief in de vakantieperiode 

Dit is de laatste zondagsbrief voor de zomervakantie. 
Dit jaar is er voor gekozen om in de maand juli geen 

zondagsbrief uit te brengen. Belangrijke berichten kunt 
u wel naar het bekende mailadres blijven sturen en 

kunnen indien nodig op de beamer getoond worden. 

De redactie van de Zondagsbrief wenst iedereen een 
prettige vakantie. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mededeling 
Zondag 10 juli hoopt voor te gaan ds. A. Bakker uit 

Rotterdam (i.p.v. ds. M. Taalman) 

 
De bloemen  

Van zondag 19 juni zijn gegaan naar… 
…mevrouw  W. van der Vlist-Morsink die  

op 17 juni haar verjaardag vierde. 

van zondag 26 juni gaan naar… 
…Nicolien Kortenhoeven -i.v.m. afleggen belijdenis 
Een extra bos bloemen gaan naar….. 
….. dhr. J. Siebenga die op 28 juni 

zijn verjaardag hoopt te vieren. 
 

Nog meer bloemen 

Vandaag willen we, Jan Arendsen en Kees Barnhoorn, 
bedanken middels een bos bloemen voor het werk dat 

zij als leiding van de 17+ catechese de afgelopen jaren 
hebben gedaan. 

We vinden het ontzettend jammer dat jullie er mee 

gaan stoppen maar we wensen jullie Gods zegen toe 
en alle goeds voor wat er op jullie pad moge komen. 

 
Koster 

25-6 t/m 1-7   dhr. L. Hordijk 

 2-7 t/m 8-7    dhr. J. Klerk 
 9-7 t/m 15-7  dhr. C. Hesse 

16-7 t/m 22-7  dhr. H. Broekhuizen 
23-7 t/m 29-7  dhr. P. van Gorkum 

30-7 t/m 5-8    dhr. A. Voogt 
 

De volgende zondagsbrief:  

Verschijnt op zondag 7 augustus 2011. 
 

Reiszegen 
 

Moge de weg jou tegemoet komen. 
Moge de wind altijd in je rug blazen. 
Moge de zon je gezicht warm strelen. 

Moge een zachte regen op je  
velden vallen. 

En tot wij elkaar ontmoeten- 
Moge God jou bewaren in de palm van 

Haar/Zijn hand. 
 

       Oude Ierse Pelgrimszegen 


