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Geloof
Uit de gemeente
Hoe komen mensen erbij om te gaan geloven? Dat
Joke Eikelenboom is weer thuis gekomen na een
heeft te maken met ervaringen die ze opdoen. Kijk
verblijf van 7 weken in de Hezenberg.
naar de natuur: is al dat moois er “zomaar”? Kijk naar
jezelf en (je) kinderen: een product van een toevallige
Beroepingswerk.
samenloop van omstandigheden? Soms ontdekken
Toelichting stemprocedure.
mensen in de misère dat er kracht is die hun verstand
Aangezien er geen bezwaar is gemaakt tegen de
en gevoel te bovengaat. Is dat God?
gevolgde procedure met betrekking tot het uitbrengen
Geloven heeft natuurlijk ook te maken met je
van een beroep op ds. Luci Schermers kunnen we
opvoeding. Wat heb je van huis uit meegekregen?
vandaag een belangrijke volgende stap zetten.
Gingen je ouders naar de kerk? Neem je dat over of
Gemeenteleden vanaf de eerste klas van het
neem je er afstand van? Dat afstand nemen gaat soms
voortgezet onderwijs kunnen vandaag na de dienst
geleidelijk, soms ook is het een bewuste keuze.
hun stem kenbaar maken door het invullen van het
Geloven begint vaak met een zekere nieuwsgierigheid.
stembriefje. U krijgt dit briefje bij de uitgangscollecte.
Je wordt door iets geraakt, je ervaart iets van “god”.
U wordt verzocht om een keuze te maken uit de
Je maakt iets mee en denkt: dit kan geen toeval zijn.
volgende 3 mogelijkheden:
Je ontmoet mensen die leven vanuit geloof. Van
o
Ik ben voor het uitbrengen van een beroep
daaruit ga je op zoek en in gesprek. Hoe zit dat toch?
o
Ik ben tegen het uitbrengen van een beroep
Na een proces van kijken en verkennen kan de
o
Het maakt mij niet uit (Blanco stem)
conclusie zijn: ja, God is er, ook voor mij. Gaandeweg
Het ingevulde formulier kunt u in de doos doen die
ga je vertrouwen. Vertrouwen op wat je van anderen
daarvoor in de ontmoetingsruimte is neergezet.
hoort, vertrouwen op God. Een ander woord voor
Wanneer alle stembriefjes zijn ingeleverd, zal door de
“geloven” is dan ook “vertrouwen”.
kerkenraad het aantal stemmen worden geteld. U kunt
Voor christenen heeft geloven alles te maken met
ondertussen een kopje koffie of thee drinken. De
Jezus. “Niemand heeft ooit God gezien” staat er in de
uitslag zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.
Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. Als je
Zowel Ds. Luci Schermers als de kerkenraad hopen op
wilt weten wie God is, kijk dan naar Jezus. Je kunt
een breed draagvlak vanuit onze gemeente.
over hem lezen in de Bijbel. Vier Bijbelboeken
Namens de kerkenraad al vast dank voor het
beschrijven zijn leven en sterven en opstanding.
uitbrengen van uw stem.
Voorgelezen op de ouderenmiddag van de diaconie
Kindernevendienst
Collecteafkondiging
Vandaag voor sommigen de laatste kindernevendienst
Geef voor het Jeugdwerk, ook in de Zomer!
Femke van der Laan, Femke van Elderen, Bart
De Protestantse Kerk vindt het belangrijk om jongeren
Lankhaar, Stephan Huizer en Gerben Voogt hebben
te vertellen over het geloof en hen zelf te laten
vandaag hun laatste kindernevendienst. Dat laten we
ontdekken wat dit geloof voor hen betekent.
natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan. Ze zullen
Daarvoor organiseert het Jeugdwerk van de
daarom een aandenken mee naar huis krijgen. We
Protestantse Kerk allerlei activiteiten en biedt
hopen dat ze na de vakantie hun plek weten te vinden
materialen aan die het hele jaar door te gebruiken zijn,
bij de eethuiscatechese.
dus ook in de zomer! In het jeugdwerk zijn veel
De leiding van de kindernevendienst
activiteiten gericht op ontspanning en bezinning voor
De bloemen van zondag 1 juli gaan naar….
duizenden kinderen en jongeren. Denk aan de
…. dhr. D. Sluyter, voor zijn verjaardag en voor de
vakantiekampen en het Xnoizz Flevo Festival.
dhr. J .Siebenga, voor zijn verjaardag
Het zijn momenten en plekken waar kinderen en
jongeren kunnen ontspannen en zich kunnen
Koster
verdiepen in het geloof in God. Om zoveel
30-06 t/m 06-07 dhr. J. Klerk
mogelijk jongeren te bereiken en voor hen
vakantiekampen en festivals mogelijk te maken is geld
Kerkdienst zondag 8 juli
nodig. Daarom vragen we u via deze collecte
10.00 uur ds. Bos
om steun voor het Jeugdwerk van de Protestantse
Kerk, want samen geven we het geloof door aan de
volgende generaties!

Volgende week verschijnt voorlopig de laatste ZB.
De eerste zondagsbrief na de vakantie komt uit op
zondag 19 augustus.
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