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Dienst van vandaag:  Ds. F. Wierdsma 
 

Wij leven mee met: 
mw. G.C. S 

 

 
 

 
Vakantie 

Van -------------augustus hoop ik te genieten van onze 

zomervakantie. In bijzondere omstandigheden is er 
voor waarneming gezorgd. De kerkenraadsleden zijn 

op de hoogte op welke predikant een beroep kan 
worden gedaan. Of u thuis bent of op reis ik wens u 

van harte mooie weken toe! 
ds. Luci Schermers 

 

Vakantietip! 
Ieder jaar organiseert Stichting De Noordzee een 

schoonmaakactie langs het hele Noordzeestrand. Op 
dinsdag 7 augustus werken Jan en ik een dag mee in 

de buurt van Ouddorp. Een heel kleine bijdrage aan 

een schoner milieu. 
Mocht u of jij er ook iets voor voelen, 

zie: www.noordzee.nl/doe-mee/beachcleanuptour 
ds. Luci Schermers 

 

Noodhulp collecte Rohingya vluchtelingen 
De miljoen Rohingya, onder wie 700.000 kinderen, die 

voor het geweld in Myanmar gevlucht zijn naar 
Bangladesh, zijn opnieuw in levensgevaar. Door de 

hevige regenval kunnen delen van de 
vluchtelingenkampen onder water komen te staan en 

tenten en gezondheidsposten wegspoelen. Kerk in 

Actie biedt samen met lokale partners, ICCO en ACT 
Alliance hulp aan duizenden families in de kampen. Er 

is geld nodig voor het uitdelen van voedselpakketten 
en hygienepakketten en het opvangen van kinderen 

voor onderwijs en psychische ondersteuning. De 

opbrengst van de tweede collecte van vandaag is voor 
deze hulpactie bestemd.  Alvast bedankt! 

De diaconie. 
  

Voedselbank – Product van de maand voor juli 
en augustus.  

Het product van de maand juli is chips.  Over 3 weken 

willen we voor de maand augustus starten met het 
inzamelen van tandpasta.    De opbrengst is bestemd 

voor het uitgiftepunt van de Voedselbank IJssel en Lek 
te Stolwijk. Het product kan worden ingeleverd in de 

daarvoor bestemde krat die staat bij het ZWO-bord in 

de ontmoetingsruimte.  
 

 

Bazaar september 2018 
Op vrijdag 21 september 2018 van 15.00 tot 22.00 uur 

en zaterdag 22 september 2018 van 11.00 tot 16.00 
uur wordt er weer een bazaar gehouden in onze kerk. 

We willen met elkaar geld verzamelen voor het 

isoleren van ons kerkgebouw. We zijn van alles aan 
het voorbereiden. U heeft daarover in Samenwijzer 

kunnen lezen. 
Vanaf nu kunt u uw spullen voor de rommelmarkt 

aanleveren: boeken in de jeugdruimte en andere 

spullen (a.u.b. géén kleding, wel sjaaltjes en andere 
accessoires en alleen gewassen knuffels) in de kelder. 

Met vriendelijke groeten van de bazaarcommissie, 
Ruud, Cobie, Gera, Marcel, Eric Huizer en Els van 

Westen  
 

Samenwijzer 

De kopij voor de SamenWijzer 33.8 over de periode 29 
juli t/m 9 september 2018 dient uiterlijk zondag 22 juli 

a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn 
 

Geen Zondagsbrief in de zomervakantie 

Tijdens de schoolvakantie zal er geen  
Zondagsbrief verschijnen. De laatste Zondagsbrief 

verschijnt op zondag 15 juli.  
We starten weer op zondag 26 augustus.  

Redactie 

 
De bloemen van vandaag  zijn voor ……  

…..Mw. Terlouw -Paling voor haar verjaardag  

en voor mw. S. Bouman als groet van de kerk.  
 
Koster 

14-07 t/m 20-07 fam. de Gier 
 

Kerkdienst  zondag 22  juli 

10.00 uur ds. J. A. Compagner 
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