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Dienst van vandaag:
Examenuitslagen
ds. L. Schermers
De uitslagen van de examens voor de middelbare
Eerste lezing Genesis 1: 20-28 en Numeri 6: 23-26
school zijn bekend!
Tweede lezing Lukas 4: 38-41
Voor wie is geslaagd: van harte gefeliciteerd, de weg
ligt open voor een nieuwe stap.
Wilkommen
Voor wie moet herkansen: sterkte om nog even flink
Die 'Ontmoetingkerk' genannt unsere Deutsche Gaste,
door te werken.
die 'Chariot Gospel Singers' und Vertretern der
En mocht je gezakt zijn: ontzettend jammer, goede
Gemeinde Eschenstruth in unsere Kirche begrussen zu
moed gewenst.
durfen!
Voor allemaal is er straks vakantie. Geniet er van, het
Wir hoffen Sie hatten eine gute Zeit in unserem Dorf
ga je goed!
und wünschen ihnen eine gute Zuruckreise für später
auf.
Lief en leed
Afgelopen week is dhr B. van der Stege verhuisd van
Komm, Herr, segne uns
Marijke Staete no. 25 naar de “Breeje Hendrick “.
Komm, Herr, segne uns,
dass wir uns nicht trennen,
sondern überall
Samenwijzer
uns zu dir bekennen.
De kopij voor de Samenwijzer 30.7 over de periode 21
Nie sind wir allein,
juni t/m 16 augustus dient uiterlijk zondag 14 juni a.s.
stets sind wir die Deinen.
bij de redactie ingeleverd te zijn
Lachen oder Weinen
wird gesegnet sein.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
….. Mw. C. Groeneveld-v.Staveren voor haar
Keiner kann allein
verjaardag en voor Mw. Jonker-de Jong voor haar
Segen sich bewahren.
verjaardag.
weil du reichlich gibst,
müssen wir nicht sparen.
Koster
Segen kann gedeihn,
13-06 t/m 19-06 dhr. J. v.d. Vaart
wo wir alles teilen,
20-06 t/m 26-06 dhr. A. Voogt
schlimmen Schaden heilen,
lieben und verzeihn.
Kerkdienst zondag 21 juni
Pastoraal inloopuur.
Donderdag 18 juni (derde donderdag van de maand)
ben ik aan het werk in de kerkenraadskamer.
U en jij bent van harte welkom. Deze keer is de
ochtend echter al besproken tot 11.15 uur.
Daarom zal ik in ieder geval tot 13.00 uur in de kerk
aanwezig zijn.
Loopt u gerust binnen als u iets hebt te vertellen of te
melden.
ds. Luci Schermers

10.00 uur Mevr. M. Berends- van Waardenberg

Verkoop kaarten
Tijdens het inloopuur (a.s. donderdag vanaf 9.30 uur)
is mw. Terlouw in de Ontmoetingsruimte aanwezig om
kaarten te verkopen voor het goede doel.
U kunt ook uw DE-bonnen bij haar kwijt. Een extra
reden om die ochtend even de kerk binnen te lopen.
De koffie en thee staan klaar!
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