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_______________________________________________________________________________________________ 

10.00  uur: ds M. W. Taalman- de Ruiter 

                  
Ouderling: dhr. J. Berends     Collecte dienst:     Kerk en Werelddiaconaat 

Diaken:  mw. A. Kraan     Collecte deur:         Diaconie 
Organist:  dhr. J. Bremmer      Deurcollectanten:  Fam. Van Westen 

Knd:   groep  A o.l.v. José    Oppas:   Charine vd Hoven en    

‘De Geest maakt verschil ‘ Joh. 3:1-16     Sanne Spruijt  
_____________________________________________________________________________________________ 

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

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
3 juni maaltijd voor Hongarije 

In de week van 20 tot 27 juni willen wij met een 
groepje vanuit de kerk naar Hongarije om hier 

vrijwilligerswerk te gaan doen. (Pieter Kodde, Esther 

de Paauw, Aart Westerduin, Jan en Floranne 
Arendsen, Matthijs Arendsen) 

Wij willen jullie graag informatie geven over deze reis, 
tijdens een Hongaarse maaltijd die door ons verzorgd 

wordt op Donderdagavond 3 juni 2010. We starten 

 half zeven in de ontmoetingskerk, met het 
voorgerecht, afgewisseld met twee presentaties en 

foto’s.  Rond negen uur willen we de avond afsluiten. 
Inschrijven kan tot 30 mei op de lijst die hangt op het 

prikbord naast de keuken, of per mail bij 
pieterkodde@hotmail.com . 

Wij vragen voor deze maaltijd 2,50euro pp alle extra’s 

die gegeven worden komen ten goede aan het project 
Dunaalmas, Hongarije. 

Iedereen is van harte welkom! 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar… 

……mevrouw D.D. en Ouden- Verheuvel die op 25 mei 
haar verjaardag heeft gevierd. 

Een extra bos bloemen gaan naar mevrouw Abdou die 
op 20 mei het nederlandschap (natrulisatie) heeft 

ontvangen. Namens de Ontmoetingskerk van harte 

gefeliciteerd. 
 

Nieuw Jaarthema 
Hierbij willen we iedere commissie maar ook een  ieder 

persoonlijk,  uitnodigen om op maandag 31 mei mee 
te denken over een nieuw jaarthema. De vergadering 

vindt plaats in de kerkenraadskamer en start om 

19.30uur. Ieder idee is welkom!                    
V&T 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Samenwijzer 

Kopij voor de volgende Samenwijzer, graag voor 

maandag 31 mei inleveren. 
 

Kerk in Actie: Werelddiaconaat 
Esther Mpungi Lugemba woont in Nselo, West-Congo. 

De dorpen in haar buurt zijn arm en de locale overheid 
functioneert nauwelijks. Er is veel te weinig eten en er 

zijn geen sanitaire voorzieningen. Esthers hulp als 

verloskundige en gezondheidswerkster is daarom hard 
nodig. Elke dag helpt ze behoeftige vrouwen en 

chronisch ondervoede kinderen. Ze geeft hen eten en 
medicijnen en leert hen over hygiëne, landbouw, 

gezond eten en drinken, hiv/aids en vrouwenrechten. 

De organisatie AEPH steunt Esther en nog 350 andere 
gezondheidswerkers, die elk tien tot vijftien 

huishoudens helpen aan een gezondere leefomgeving. 
Esther maakt het verschil. Laten we daarom vandaag 

geven in de collecte, voor het werelddiaconale werk 
van Kerk in Actie, en hulpverleners als Esther.  

 

 

Koster 

29-5 t/m  4-6 dhr. A de Paauw 

5-6 t/m 11-6 dhr. A. J. Voogt 

 

Kerkdienst 6 juni 

10.00 uur ds A. D. Noordam. 
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