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Uitnodiging VBSK
Om Liefde
“Hebben jullie ook de Heilige Geest ontvangen toen
Om liefde gaan wij een leven,
jullie tot geloof kwamen?”
zeilen wij over de zee,
Dit zijn de woorden van de apostel Paulus, die in Efeze
vliegen wij langs de hemel,
komt en daar enige discipelen vindt. Hun antwoord is:
om liefde gaan wij een leven
“Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige
met licht en met donker mee.
Geest is!” (Handelingen 19: 1-2)
Vogeltje van de bergen
Paulus legt de mensen van Efeze uit wat e.e.a. inhoudt
wat zwoeg je dapper voort ?
en het is voor ons zeker interessant dat ds. Ron v.d.
Om wat ik uit de verte
Spoel dit via een DVD bij ons op de VBSK zal doen.
van liefde heb gehoord.
Donderdag 19 april a.s. in ’t Voorhof, Dorpstraat 1.
Tijd: 09.15 – 11.15 uur. (09.00 uur is er koffie). Graag
Om liefde gaan wij een leven,
nodigen we iedereen uit, die dit met ons wil komen
graven diep in de nacht,
bekijken, beluisteren, erover lezen en in gesprek wil
kruipen wij onder de hemel.
gaan. Info: 0180522469 – 510278 Tot ziens!
Om liefde gaan wij een leven,
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen
De bloemen van zondag 15 april gaan naar….
waar snelt je voetstap heen?
…. Mw. Dicky Bremmer,voor het jarenlang verzorgen
Waar is te vinden dat ene,
van de bloemen.
daar snellen mijn voeten heen.
Om iemand gaan wij een leven,
wagen wij dood na dood,
zwerven de verste wegen
om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou

Koster
14-04 t/m 20-04 dhr. A. de Paauw
21-04 t/m 27-04 dhr. L. Hordijk
Kerkdienst zondag 22 april
10.00 uur ds. P. van Hall

Huub Oosterhuis

Uit de gemeente
Wegens privacy verwijderd artikel.

Jaarvergadering
De kerkenraad vraagt alvast Uw aandacht voor de
jaarvergadering van 18 april a.s.
Omdat er een belangrijk onderwerp op de agenda
staat, n.l. het beroepingswerk voor een nieuwe
predikant roepen we U op om zoveel mogelijk
aanwezig te zijn op die avond, opdat er een zo groot
mogelijk draagvlak is voor de belangrijke besluiten,die
genomen moeten worden!
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