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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
ds. Speelman 

Schriftlezingen: Deuteronomium 30, 11-15 

                          Mattheüs 6, 19/20 en 24-34 

thema: “Kiezen tussen God en Mammon” 
 
Samenwijzer 

kopij  voor de Samenwijzer moet uiterlijk zondag 20 

juli 2014 binnen zijn. 
 

Geen ZB in de zomervakantie 
Tijdens de schoolvakantie zal er, net als vorig jaar, 

geen zondagsbrief verschijnen. De laatste ZB 

verschijnt op zondag 20 juli en we starten weer op 
zondag 31 augustus. Belangrijke berichten kunnen in 

deze 5 weken gemeld worden bij de scriba. 
 

Mededeling kerkenraad  
De scriba is afwezig van 21 juli tot 4 augustus, 

de praeses van 25 juli tot 17 augustus en  

de predikant van 9 tot 30 augustus. 
De moderamen-leden W. Siebenga en J. de Korte zijn 

in deze periode bereikbaar. 
 

Uitzicht 
God, er is een tijd van werken,  
zwoegen, leren, cijfers.  
Een tijd van tentamens, van moeten,  
van zenuwen voor het rapport.  
Er is een tijd van  
ontspanning en vrijheid,  
van rust en ontmoeten.  
Zo is het ingebakken in Uw schepping.  
 
Geef ons bij dit uitzicht op rust  
ook uitzicht op U.  
Geef ons nieuwe energie.  
Niet alleen door onszelf weer te vinden,  
maar ook door Uw stroom  
van levenskracht.  
 
Geef dat we,  
als we alles loslaten,  
ervaren dat we vastgehouden worden  
door U. 

Desire Brokerhof 

 
 

 
 

 
 

 

 

Berichten vanuit de PKN 
Uit het door de kleine synode vastgestelde jaarverslag 

van de "Commissie Steunverlening" over 2013 blijkt 
dat het aantal behandelde pastoraatsaanvragen in 

2013 flink is gestegen. Van gemiddeld 20 aanvragen 

per jaar naar 110 aanvragen in 2013.  
Enkele voorbeelden van steun vanuit de PKN: 

Onderlinge Solidariteit 
Iedere gemeente vraagt aan belijdende leden om een 

bijdrage van 5 euro voor de z.g."Solidariteitskas". In 

de praktijk betekent dit dat de Solidariteitskas zo’n 2 
miljoen euro bevat.  

Gemeenten die in financiële problemen dreigen te 
raken, kunnen financiële steun ontvangen uit de 

Solidariteitskas van de kerk. Die steun heeft een 
tijdelijk karakter. De Solidariteitskas is in het leven 

geroepen vanuit de gedachte dat een plaatselijke 

gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk. 
Daardoor zijn de gemeenten verantwoordelijk voor 

elkaar.  
Bovenplaatselijk pastoraat 

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke 

activiteiten te verrichten die niet door één gemeente 
op te brengen zijn. In het bovenplaatselijke pastoraat 

gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de 
samenleving die in bijzondere omstandigheden 

verkeren, zoals studenten, doven of varenden, die niet 

in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen 
gemeente mee te leven. Zo ging er in 2013 vanuit de 

Solidariteitskas bijvoorbeeld € 775.000 naar het 
studentenpastoraat, €162.000 naar het 

dovenpastoraat en €202.000 naar het 
binnenvaartpastoraat 

 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

... dhr. L.Hordijk ,als groet van de kerk. 

 
Koster 

19-07 t/m 25-07 dhr. H. Broekhuizen 

26-07 t/m 01-08 dhr. J. Klerk  
 

Kerkdienst zondag 27 juli 
10.00 uur Ds. Van Bergen 

 

 
 


