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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag :  
Ds. L. Schermers  

Eerste lezing I Cor 12: 4 - 22  
Tweede lezing Handelingen 1: 15-26  

 

Het belangrijkste 
Bij Korientiërs 13:1-9 

 
Al heb ik nog zo’n talent voor talen 

en kan ik me verstaanbaar maken  

in welke taal dan ook, 
als je geen liefde heb, 

kom ik niet over 
Dan ben ik niet meer dan 

een tetterende radio 
die overal bovenuit schreeuwt  

maar anderen niet aan het woord laat. 

 
Al heb ik het talent  

om in de toekomst te kijken 
al weet ik alles wat er te weten valt 

en heb ik een geloof dat bergenverzet, 

als ik geen liefde heb, 
ben ik een nul. 

 
Al ben ik in staat 

om alles weg te schenken 

en mezelf helemaal op te offeren 
voor wie in nood is, 

als ik daarbij geen liefde voel, 
levert dat allemaal niets op. 

 
Liefde is geduldig, 

daar zit geen kwaad bij. 

Liefde kent geen jaloersheid, 
is niet opschepperig of verwaand. 

Ze is niet kwetsend of met zichzelf bezig. 
Liefde laat zich niet boos maken, 

ze maakt anderen geen verwijten. 

Ze verheugt zich niet over onrecht 
en is blij als de waarheid boven tafel komt. 

Ze verdraagt, ze gelooft, en hoopt en houdt vol. 
 

Waar mensen allemaal toe in staat zijn 
-alles wat ze kunnen en kennen- 

Dat zal ooit nog eens vergaan. 

Maar de liefde blijft.  
Greet Brokerof-van der Waa 

 
 

Collecte volgende week 
Bij de avondmaal dienst van volgende week zullen er 3 

collectes gehouden worden.  

 

MEDEDELING opzet indeling kerkzaal  
Door een aantal gemeenteleden is nagedacht over een 

andere opzet van de kerkzaal tijdens de eredienst. 
Leen Hordijk heeft hiervan een tekening gemaakt. De 

nieuwe opstelling wordt uitgeprobeerd vanaf 2 juli en 

gedurende de zomervakantie. De bedoeling hiervan is 
een beter zicht op de beamer en de stoelen meer 

richting kansel, zodat de geografische afstand tussen 
predikant en gemeente wordt verkleind. De kansel 

wordt meer naar de hoek verplaatst. Het aantal 

stoelen in de kerkzaal blijft gelijk. Verdere informatie 
krijgt u via de zondagsbrieven. Namens Kerkenraad en 

College van Kerkrentmeesters, Ruud van Mastrigt  
 

Collecte Diaconaat,  
Help asielzoekers die terug moeten 

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op 

straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op 
voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen 

toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het 
Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in 

Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers 

terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze 
krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te 

bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze 
voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig 

voor gezondheidszorg of scholing. Op die manier 

bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land 
van herkomst.  Wanneer terugkeer echt geen optie is, 

zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland 
kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, 

juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast 
adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde 

asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de hulp 

die INLIA biedt, is veel geld nodig.  
De eerste collecte van vandaag is bestemd voor het 

Transithuis van INLIA en andere diaconale projecten 
van Kerk in Actie.  

   

 
De bloemen van deze zondag gaan naar….  

…mw.C.Jonker-de Jong voor haar verjaardag, een 
tweede bos voor mw.C.Kerver ook voor haar 

verjaardag. 
 

Koster 

17-06 t/m 23-06 dhr. A. de Paauw  
24-06 t/m 30-06 dhr. H. v. d. Vaart  

 
Kerkdienst zondag 25 juni  

10.00 uur  Ds. M. Verschoor 


