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Status ziekte dominee Taalman
DAG VAN HOOP
Twee weken geleden moesten we helaas melden dat
DE HOOP ggz DORDRECHT
Marian Taalman als gevolg van een tia enige tijd niet
ZATERDAG 25 JUNI 2011
in staat zal zijn om haar werk in onze gemeente te
De Dag van Hoop biedt een
doen. Als gevolg van de medicatie heeft onze
doorlopend en afwisselend
predikant last van continue hevige hoofd- en spierpijn,
programma van 10.00 - 16.00 uur. Het Choir of Hope
hierdoor is ze o.a. niet in staat om te lezen. Zoals het
zal de samenzang begeleiden. Voorganger Henk
er nu naar uit ziet moeten we “enige tijd” beschouwen
Stoorvogel zal zowel ‟s morgens als „s middags spreken
als zeker tot na haar vakantie in augustus. We bidden
en ook zullen enkele {ex}- cliënten vertellen over wat
voor en hopen op genezing en wensen haar
God in hun leven doet en heeft gedaan. Voor kinderen
beterschap toe.
en jongeren is er een apart ochtendprogramma en een
In de praktijk betekent dit dat we voor de
sport – en spelmiddag. Verder kunt u deelnemen aan
preekbeurten op zoek zijn gegaan naar vervanging:
verschillende seminars en is er een informatie- en
· Voor de pinksterdienst is de vervanger Ds.
versmarkt. V. en T. nodigt u uit om mee te gaan naar
Nieuwenhuis uit Alphen aan de Rijn. De belijdenis van
deze bijzondere dag. Deze dag vindt plaats op het
mevrouw N. Kortenoeven zal plaats vinden tijdens de
eigen terrein van DE HOOP.
jeugddienst op 26 juni.
U kunt zich aanmelden op de lijst in de
· Voor de dienst op 10 juli is de vervanger Ds. A.
ontmoetingsruimte van de kerk tot en met 19 juni.
Bakker uit Rotterdam.
Ook kunt u bellen naar Els van der Laan tel. 512704 of
In principe probeert de kerkenraad zoveel mogelijk zelf
Janneke Oostendorp tel. 580808
op te vangen. Echter wanneer inbreng van een
Wij willen met eigen auto‟s gaan. Geef duidelijk aan op
dominee nodig is kunnen we een beroep doen op een
de lijst of u zelf auto wilt rijden en hoeveel plaatsen u
zogenaamde “achterwacht”. Dit is een predikant uit de
beschikbaar heeft voor anderen.
regio. Wanneer dit nodig is kan via de scriba of
Vertrektijd is om 9.30 uur aan de achterkant van de
praeses de achterwacht worden ingeschakeld.
kerk.
Wanneer er zaken van zijn waar de kerkenraad van
De Dag van Hoop is gratis te bezoeken en u ontvangt
moet weten of iets mee zou moeten doen, kunt u dat
een gratis lunch.
ook melden bij de scriba of de praeses.
Vorming en Toerusting
We zullen moeten roeien met de riemen die we
hebben. Als we allemaal zoveel als mogelijk ons
Collecte 12 juni 2011 Pinksterzendingsweek
steentje bijdragen, zal dit niet zo‟n probleem moeten
Als een lopend vuurtje
zijn. Al vast bedankt voor uw medewerking.
Misschien weet u dat er in Cambodja jarenlang oorlog
Namens de kerkenraad, Hans van den Hoven.
is geweest. Aan het eind van de jaren tachtig werden
er twee miljoen mensen vermoord. In deze gebroken
samenleving biedt World Relief Cambodja hulp en
Jeugddienst
verkondigt het Evangelie om zo troost te kunnen
In de jeugddienst van 26 juni a.s. o.l.v.
bieden. De basis van hun programma‟s zijn
ds.L.Schermers hoopt Nicolien Kortenoeven belijdenis
kinderclubs. Als de kinderen veranderen, raken ook de
van haar geloof af te leggen!
ouders geïnteresseerd in het Evangelie. Zij kunnen zich
Als gemeente willen we deze mooie gebeurtenis heel
aansluiten bij huisgemeenten die World Relief opricht.
bewust met de jeugd te vieren en hopen we op een
Ze krijgen in deze huisgemeenten eenvoudig
gezegende dienst.
Bijbelonderwijs en voor toekomstige leiders is er een
intensieve training. Daarnaast biedt World Relief
voorlichting over onderwerpen als hiv/aids. Inmiddels
Afscheid leerlingen groep 8.
bestaan er al meer dan 800 kleine huisgemeenten. En
Op zondag 19 juni zal ds. A.D. Noordam aandacht
die huisgemeenten groeien snel. World Relief hoopt dit
besteden aan de
jaar nog 200 nieuwe huisgemeenten te ondersteunen.
leerlingen van groep 8 uit onze gemeente die van de
Zo verspreidt het Evangelie zich als een lopend vuurtje
basisschool
en blijven de nieuwe gelovigen nauw betrokken op
overgaan naar de middelbareschool.
elkaar in de moeilijke samenleving van Cambodja. Kerk
Wietske Schreuder, jeugdouderling
in Actie ondersteunt dit project van harte. Uw bijdrage
is zeer welkom.
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Schoonmaak kerk
Binnenkort willen wij de kerk een grote
schoonmaakbeurt geven en wij vragen vrijwilligers om
ons te helpen. Op 24 juni worden de vloeren van de
kerk schoongemaakt door een professioneel
schoonmaakbedrijf. Wij vragen die dag een aantal
sterke handen die helpen de stoelen en tafels te
verplaatsen om het voor die mensen zo gemakkelijk
mogelijk te maken. De prijs is daar ook op gebaseerd.
Zij maken schoon, wij, jullie, helpen met de
aanverwante zaken. Voor dat zij gaan schoonmaken
willen wij de zaterdag daarvoor dat is 18 juni, de kerk
schoonmaken, met name de wanden van de kerkzaal,
de keuken en de toiletten. Niet de vloeren en de
ramen, dat is uitbesteedt. Wij zouden graag zien dat
een aantal mensen zich vrijwillig hier voor beschikbaar
stellen. Wij denken hieraan te beginnen om ca 08.45
uur zowel op vrijdag als op zaterdag.
Wilt u zich aanmelden bij:
Andries van Gemerden tel 0180-512603
vangemerden-zijlstra@online.nl Bij voorbaat dank.

Geslaagd?
Deze week is voor veel scholieren een spannende
week. Woensdag of donderdag horen jullie of je
geslaagd of gezakt bent. Heel veel sterkte en wij allen
zullen voor jullie duimen voor een goede uitslag.
Ik zou het heel fijn vinden om van jullie te horen of je
geslaagd of gezakt bent. Willen jullie, of één van jullie
ouders, dit mailen naar onderstaand adres?
Alvast mijn dank! Wietske Schreuder.
wietske.schreuder@zonnet.nl
De bloemen
van zondag 12 juni gaan naar…
….. mevrouw C. Jonker die deze zondag ook haar
verjaardag viert
Koster
11-6 t/m 17-6 dhr. A. van Gemerden
18-6t/m 24-6 dhr. C. van de Schans
25-6 t/m 1-7 dhr. L. Hordijk
De volgende zondagsbrief:
Verschijnt op zondag 26 juni 2011.

