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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  Ds. L. Schermers 
 

Pastoraal inloopuur 
Donderdagmorgen 28 juni van 9.30 - 12.30 uur ben ik 

in de kerkenraadskamer aanwezig. Kom gerust even 

binnen voor een gesprek of om zomaar iets te melden. 
De eerste drie kwartier zijn al ingevuld, dus vanaf 

10.15 uur staat de koffie of thee thee voor u 
klaar. Weet u/je welkom! 

ds. Luci Schermers 

 
Wij leven mee met: 

mw. G.C. S -G 
 

 
 

 

Mevrouw M. K - van S 
 

 
Verwijderd wegens privacy  

 
Afscheid van de kindernevendienst 

Dit jaar nemen er geen kinderen afscheid van de 

kindernevendienst, maar wel twee leidsters: Rianne en 
Sanne. Rianne de Kwaadsteniet- van Westen heeft 

twaalf jaar met hart en ziel zich ingezet en Sanne 
Spruijt drie jaar. We danken beide dames hartelijk 

voor alles wat ze voor de kindernevendienst hebben 
betekend. Gelukkig zal Rianne op muzikaal gebied nog 

geregeld van zich laten horen. 

Gelukkig blijft het team op sterkte doordat Corina 
Heijnis dit seizoen weer mee is gaan draaien en Tanya 

van der Meulen na de zomer haar bijdrage zal gaan 
leveren. 

Klaas Rigterink 

 
Voedselbank – Product van de maand  

Het product van de maand juni is thee. Het inzamelen 
is 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.  

  
Collecten  

Bij de avondmaaldienst van vandaag worden 3 
collecten gehouden. 

De eerste collecte (groene zak) is voor de kerk. 

De tweede collecte (zwarte zak met zilveren rand) is 
voor het werelddiaconaat. 

De derde collecte (zwarte zak met houten rand) is voor 
de diaconie. 

 

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  
 

Kaarten.  

Hallo Allemaal, 
Omdat ik nog veel last heb van Overprikkeling zoek ik 

vaak de natuur op. Daar kom ik tot rust, ik heb tijdens 
die ritjes veel foto's gemaakt. 

Door er een mooie tekst bij de te zoeken , ontstond 

het idee om er een kaart van te maken.  
Deze wil ik aanbieden voor de verkoop van onze kerk.  

Ze staan in de Ontmoetingsruimte 
De kosten zij 1 euro per kaart , of 11 voor 10 

euro. 

Wilt u zelf een mooie foto met tekst hebben stuur hem 
gerust. Dan kan ik hem voor u maken. 

Het is de bedoeling om ze op de bazaar ook aan te 
bieden. 

De hartelijke groeten, Joke Eikelenboom. 
E.mailadres: joke.eikelenboom@upcmail.nl  

 

Samenwijzer 
De kopij voor de SamenWijzer 33.7 over de periode 1 

t/m 29 juli 2018 dient uiterlijk zondag 24 juni a.s. bij 
de redactie ingeleverd te zijn. 

 

 
De bloemen van vandaag  zijn voor ……  

……. de hr. S. Kooistra, na operatie en voor de  
hr. H. v.d. Vaart na beëindiging van zijn kosterschap. 

 
 

Koster 

23-06 t/m 29-06 dhr. A. Voogt 
30-06 t/m 06-07 dhr. P. van Gorkum  

 
Kerkdienst  zondag 1  juli 

10.00 uur Ds. A. Noordam  

 
 

 

mailto:joke.eikelenboom@upcmail.nl

