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10.00  uur: ds M. Taalman                       

             

Ouderling: mw. W. Schreuder    Collecte dienst:     diaconie 
Diaken:  mw. L. Kodde     Collecte deur:         fonds groot onderhoud 

Organist:  dhr. A. Versluijs     Deurcollectanten:  fam. Westerduin 
Knd:   groep  B (A) o.l.v. Sandra   Oppas:   Rianne van Westen en    

„Paulus „ :1 Tim. 1:12-17      Rick Leentfaar 

_____________________________________________________________________________________________ 

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

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 

Jeugddienst 
Deze jeugddienst is voorbereid met de groep 8ers, die 

de basisschool gaan verlaten en de overstap maken 
naar de middelbare school. 

Zij kijken aan de hand van hun muziekkeuze terug op 

de jaren hiervoor. Ze tonen ons wat geloof voor hen 
betekent en hoe ze daarin gegroeid zijn. 

Ook willen ze ons in deze dienst op ons geloof 
bevragen. 

Het belooft een feestelijke, afwisselende dienst te 

worden met een bijdrage van DayDream. 
 

Afscheid kinderen kindernevendienst 
Vandaag nemen Sofie, Iris, Julia, Verena, Maartje, 

Tanya en Janieke afscheid van de kindernevendienst. 
We vinden het fijn dat ze al die jaren zo enthousiast 

hebben meegedaan. We hopen dat ze het ook erg 

naar hun zin zullen hebben op de basiscatechese. 
 De leiding 

 
Zondagsbrief in juli en augustus 

In de maanden juli en augustus verschijnt de 

zondagsbrief 1 keer in de 2 weken. 
De verschijningsdata zullen zijn: 

De zondagen 4 juli, 18 juli, 1 augustus, 15 augustus 
en 29 augustus. De uiterste inlevertermijn is de 

donderdag voor de verschijningsdatum. 

Alie van Krieken neemt tijdens de zomermaanden een 
aantal malen de zondagsbrief van ons over. 

Het mailadres blijft verder hetzelfde, zie onderaan 
deze zondagsbrief. 

De redactie. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Vesperdienst 
“Uw woord is een lamp voor mijn voeten, 

Uw woord is een licht op mijn pad.” 
Psalm 119:105 

De woorden van dit psalmvers zullen centraal staan in 

de vesperdienst die wij op 27 juni om 19:30 uur willen 
gaan vieren. Een vesperdienst is een eenvoudige 

dienst waarin gebed en meditatieve overwegingen 
centraal staan. We zingen ook enkele mooie liederen. 

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst met ons 

mee te vieren! 
Commissie V&T, Liturgiecommissie  

 

De bloemen van deze zondag gaan … 

met de hartelijke felicitaties naar dhr. J. Siebenga die 

op 28 juni zijn verjaardag hoopt te vieren. 
Ook gaan er bloemen naar mevrouw A. Koedijk, dit ter 

bemoediging. 
Ook is er afgelopen dinsdag een bos bloemen  bezorgd 

bij de familie G. Taalman. Dit i.v.m. het 30 jarig 
huwelijk van de dominee er haar man. 

 

Koster 

26-6 t/m 2-7  dhr. P. van Gorkum 

 3-7 t/m 9-7  dhr. J. Klerk 
 

Wijziging 

In  tegenstelling tot wat er in de Samenwijzer wijzer 
vermeld staat gaat op zondag 11 juli niet de dhr. 

Barnhoorn voor, maar mevr. Bakker uit Sommelsdijk. 
 

Kerkdienst 4 juli 

10.00 uur ds M. Taalman, Krimpen a/d Lek 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergadering/ 

kring/activiteit 
datum plaats tijd 

Vesperdienst Zondag 27 juni  Ontmoetingskerk 19.30 uur 



 


