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Dienst van vandaag: dhr. K. Rigterink
Kloosterweekend
Het is wel vroeg, maar in het weekend van 15-17
november staat een bezoek aan de Abdij Maria
Toevlucht in Zundert gepland. Wie zin heeft in een
weekend van rust en bezinning, van meedoen in het
leefritme van de broeders die het klooster bewonen, is
van harte uitgenodigd om mee te gaan. Nadere info
volgt later.
ds. Luci Schermers

Collecte afkondiging
Vandaag is er maar 1 collecte die over 7 diaconale
doelen verdeeld wordt.
Dit gebeurt naar aanleiding van de overdenking over
Mattheus 25: 31-46.

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND
Het product van de maand juni is Olie/bak en braad
Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan
worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij
het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte.

Koster
15-06 t/m 21-06 dhr. A. Voogt
22-06 t/m 28-06 dhr. L. Hordijk

De bloemen van vandaag zijn voor…..
…. Mw. v.d. Vaart-Soeters en voor
Mw. I. Kerver, beide voor de verjaardag.

Kerkdiensten zondag 23 juni
10.00 uur ds. L. Schermers

Feest
Misschien heeft u het al gehoord, op vrijdag 14 juni
zijn wij – Charine van den Hoven en John Postma – in
Nieuwerbrug aan den Rijn getrouwd.
Omdat u daar niet bij aanwezig kon zijn, willen daarom
graag op zondag 23 juni in onze kerk op iets lekkers
bij de koffie trakteren.
Extra bijzonder is dat de ouders van Charine, Gerlinda
en Hans van den Hoven, op 14 juni 30 jaar getrouwd
waren. Dus is de traktatie ook namens hen.
Charine en John Postma.
Bedankje
Langs deze weg wil Corry Groeneveld iedereen
bedanken voor de belangstelling tijdens haar ziekte.
De bloemen en kaartjes deden haar erg goed.
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