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         Naam van de zondag: Wezenzondag 

_______________________________________________________________________________________________ 

10.00  uur: ds M. A. Gouwens-de Gier 

                  
Ouderling: dhr. H. van den Hoven    Collecte dienst:  Rondom de kerken ( Vrolek) 

Diaken:  mw. E. Tieleman    Collecte deur:  Diaconie 
Organist:  mw. E. Kreuk-de Heer      Deurcollectanten:  Fam. Kodde 

Knd:   groep B(A) o.l.v. Monique   Oppas:   Rene Landman en    

„Vergeet het nooit „ Exodus 23:1-17     Julia Kraan  
_____________________________________________________________________________________________ 

Redactie: Familie Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl 

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 
Boven verwachting. 

Op 20 mei komt Herman Kesting van de Oost Europa 
Zending bij de Vrouwenbijbelstudiekring. 

Dan komt hij  vertellen en de foto‟s laten zien over zijn 

reis naar Cuba. Hij  schrijft in zijn verslag;  Soms 
gebeuren er wonderlijke dingen in je leven, die ver 

boven je verwachting uitgaan. Zo was voor mij de reis 
naar Cuba. Eigenlijk een onmogelijke, maar wel een 

diep verlangen. En plotseling wordt je opgebeld en 

werd deze reis mogelijk. Aangekomen in Cuba, maakt 
de rijke natuur een grote indruk op hen, maar ook de 

gastvrijheid en de liefde van de mensen. Ze zien de 
moeilijkheden die er zijn. Hoe ze getracht hebben 

daarin velen een beetje bij te staan, wetende dat onze 
troost maar schraal is, maar dat er een geweldige 
grote Trooster is die toekomst geeft en eens ook 
al onze tranen wissen zal. Hoe het team de leiding 
van God over deze reis hebben mogen ervaren, een 

tekst die hierbij zeer tot hen gesproken heeft is;  
Rom. 8 : 28 “Wij weten nu, dat (God) alle dingen doet 

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, 

die volgens Zijn voornemen geroepen zijn”. Wilt u wat 
meer horen/weten over het mooie werk dat zij doen, 

dan bent u  van harte welkom. De ochtend duurt van 
9.15-11.15uur en vanaf 9.00uur is er koffie. Plaats: „t 

Voorhof, Dorpsstraat 1. 

Voor informatie: 0180510278 – 0180522469. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar… 

…. Nel en Tjeerd van der Kooi - die op 15 mei hun 40 
jarig huwelijk vierden. 

De bloemen van Hemelvaartsdag gingen naar de fam. 

M.L. Lankhaar - ter bemoediging 
 

Nieuw Jaarthema 
Hierbij willen we iedere commissie maar ook een  ieder 

persoonlijk,  uitnodigen om op maandag 31 mei mee 

te denken over een nieuw jaarthema. De vergadering 
vindt plaats in de kerkenraadskamer en start om 

19.30uur. Ieder idee is welkom!                    
V&T 

 

Koster 

15-5 t/m 21-5 dhr. J. Klerk 

22-5 t/m 28-5 dhr. P. van Gorkum 

 

 

Kerkdienst 23 mei 

10.00 uur ds M. W. Taalman- de Ruiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


