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Dienst van vandaag:
gemeenteleden was aangereikt. Omdat we het zelf erg
Ds. F. Wierdsma
mooi vonden en we ook uit de gemeente positieve
Lezing: 1 Corinthe 13
reacties kregen, willen we dit lied gaan gebruiken als
vervanging van het “stap stap “- lied. Na de
Het nieuwe Liedboek:
zomervakantie beginnen we ermee, dan zijn alle
Er zij 60 Liedboeken, 1 set van 3 Koorbundels en 1
organisten en voorgangers ook op de hoogte
Kinderliedboek besteld!
gebracht.. Een moeilijker besluit is het besluit m.b.t.
De levering zal helaas pas medio juli plaatsvinden i.v.m
de vakantieperiodes.
een herdruk. U zult dus nog even geduld moeten
Zoals u weet, is er tijdens de grote vakantie geen
hebben.
kindernevendienst. Vorig jaar hebben
Het goede nieuws is dat we al wel 2 losbladige
we geprobeerd om voor de kinderen kleurplaten neer
begeleidingsbundels voor de organisten hebben
te leggen, zodat ze toch goed de
ontvangen; dit is een cadeau van de PKN aan alle
tijd door kunnen komen. Dat zijn we ook dit jaar weer
PKN-gemeenten in Nederland.
van plan. Maar er is nog iets. U heeft vast wel gemerkt
dat er op de zondagen in vakantietijd vaak nog
Voorbereiden jubileum/bazar voorjaar 2014
minder kinderen zijn dan normaal. Dat zien we in de
Maandag 17 juni is er een eerste vergadering om de
herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie. Met één of
activiteiten voor het jubileum en de bazar in het
geen kind kun je natuurlijk geen kindernevendienst
voorjaar van 2014 te gaan voorbereiden.
houden en in zo’n geval is er een hoop voorbereiding
Om 20.00 uur in de kerkeraadskamer van de
voor niets geweest. We kunnen natuurlijk moeilijk
Ontmoetingskerk.
gezinnen verbieden om op vakantie te gaan, sterker
Wilt u iets doen, of heeft goede ideeën, dan bent u
nog,; we gunnen hun een weekendje of weekje weg
van harte welkom.
van harte. Lekker even eruit!
Als u niet aanwezig kunt zijn maar wel graag wil
Voor ons betekent dat, dat we voortaan op de eerste
meedoen, mail dan naar A.westerduin@online.nl of
en laatste zondag van een korte schoolvakantie geen
spreek me er gewoon "live" over aan.
kindernevendiensten meer plannen. Dat is voor de
Tot dan! Aart Westerduin
kinderen die niet op vakantie gaan wel een beetje zuur
en daarom zullen we bij de ingangen van de kerk een
Pastoraal spreekuur vervalt.
doos met kleur- en puzzelplaten neerleggen. Ieder
A.s. donderdagmorgen, 20 juni, zal ik niet in de kerk te
kind kan dan iets van zijn gading uitzoeken om tijdens
vinden zijn. In Schoonhoven wordt dan de
de preek wat om handen te hebben.
werkgemeenschap voor predikanten uit (een gedeelte
We hopen dat we het gemis hiermee verzachten en
van) de classis Gouda gehouden. Daar hoop ik die
natuurlijk, dat er tijdens gewone zondagen heel veel
ochtend naar toe te gaan.
kinderen naar de kerk komen, zodat de
ds. Luci Schermers
kindernevendienst kan blijven draaien!
De leiding van de kindernevendienst
Examenkoorts!
Na lang wachten en veel onzekerheid zijn er nu toch
De bloemen van deze zondag gaan naar….
resultaten te melden:
…mevr. v.d. Vrie i.v.m. thuiskomst na
Lobke van der Laan, Suzanne Lankhaar en Hedi
ziekenhuisopname.
Westerduin zijn alledrie geslaagd!
Erik Hoogland heeft nog een herexamen voor de boeg.
Koster
Meiden, van harte gefeliciteerd!
15-06 t/m 21-06 dhr. A. Voogt
Erik, zet hem nog een keer op!
22-06 t/m 28-06 dhr. C. v. d. Schans
De jeugdouderlingen.
Kerkdienst zondag 23 juni
Van de kindernevendienst
10.00 uur Ds. L. Schermers
De kindernevendienstcommissie zit niet stil, maar dat
wist u wel. We hebben een paar besluiten genomen
die we u graag willen meedelen.
Misschien heeft u al een paar keer een ander lied
gehoord bij het weggaan van de kinderen naar de
nevendienst. Bij het adventsproject hebben we een
nieuw lied uitgeprobeerd, dat ons door een van de
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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur

