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NB  zondag 26 juni 2022  
Vandaag zondag 26 juni  gaat in de morgendienst proponent mw. N. de Jong uit Gouda voor.   
Muzikale medewerking wordt verleend door organist Wilbert de Jong. 
Er is vanavond geen avonddienst. 
 
Volgende week zondag 3 juli   gaat in de morgendienst onze eigen predikant ds. Y. Pors 
voor en hopen we de nieuwe ambtsdragers te bevestigen.   
 
Collecte 26 juni  2022  

De opbrengst van de eerste collecte is voor het project van Gertjan en Kate Flikweert in 

Oeganda, Hope voor Afrika. In de jaren 2017/2018 en 2019/2020 hebben wij als gemeente, 

via de Diaconie, projecten gesteund van Kate en Gertjan Flikweert. Zij werken voor de 

organisatie Hope-4-Africa en specifiek werken zij in Oeganda aan economische 

ontwikkelingsprojecten en aan diverse projecten met betrekking tot scholing. De afgelopen 

weken waren Kate en Gertjan in Nederland en hebben zij  in een aantal kerken laten zien 

wat zij in de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd hebben. Tijdens de dienst zullen we daar 

een filmpje van laten zien. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij 

uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds. 

Bloemen  
De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar br. en zr. Cees en Rita 
de Bruyn. 
De bloemen worden weg gebracht door Gerie de Rover. 
 
Snoepgroet 
De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Xander Heijkoop. 
Geloofskracht 
Er is weer een onderzoek over zingeving gepubliceerd en dat zet aan het denken. Even de 
balans opmaken; “Was dit nu de bedoeling? Had ik niet beter wat milder kunnen zijn? Blijf ik 
wel trouw aan mezelf? Kan het ook anders?” Vaak ben ik wat huiverig voor zulke vragen 
want ik ken de antwoorden en ik weet dat ze me niet allemaal bevallen. Toch moeten ze af 
en toe gesteld worden, zulke vragen. Ik weet dat ik er alleen maar mee gediend ben. Ik word 
er zelfs beter van, vermoed ik.  
En dat zou wel prettig zijn, want ik heb niet eeuwig de tijd. Ergens houdt het op en op dat 
moment zou ik toch willen dat wat ik nog goed te maken heb, ook goed gemaakt is.  
Je hoeft geen dramatische crisis achter de rug te hebben om af en toe eens stil te staan bij 
wat je beweegt. Ook het zien van de mensen die je dierbaar zijn kan helpen om je even te 
bepalen bij je kern. Dit ben ik. Hier sta ik voor. Dit wil ik. Voor U. Voor jou. 
Yvette Pors 
 
Bevestigen van ambtsdragers 
Zondag 3 juli nemen 6 mensen afscheid van de kerkenraad en worden 4 mensen bevestigd 
in hun ambt, indien hiertegen geen wettige bezwaren ingediend worden bij de scriba.  
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Aftredend zijn:  
Bert Rijneveld - ouderling 
Aart Boer – senioren ouderling 
Petra van Tuijl - diaken 
Lars vd Heiden - diaken 
Leo Lanser – evangelisatie ouderling 
Hilda Krijgsman – pastoraal medewerker 
 
De kerkenraad is dankbaar u mee te kunnen delen dat de volgende broeders en zusters een 
ambt binnen onze gemeente willen aanvaarden: 
 
Wim van Oosterom – ouderling 
Annette van Maanen – senioren ouderling 
Kees vd Heiden – diaken 
Arda Schakel – pastoraal medewerker 
 
We zijn blij dat we weer mensen bereid gevonden hebben om een ambt te gaan vervullen. U 
mag eerlijk weten dat dit jaar heel veel mensen benaderd zijn. En ondanks dat staat er nog 
steeds een vacature voor evangelisatie ouderling open. We zullen blijven zoeken naar een 
invulling van deze vacature. Daarom een oproep om na te denken of deze functie in de 
kerkenraad ook iets voor u is of dat u in de evangelisatie commissie wilt meedenken en 
doen!?    Wij gaan er graag met u over in gesprek 
 
Vakantiebijbelgids. 
De PKN en Ark Media geven dit jaar geen papieren vakantiebijbelgids uit. 
Wel kunt u een digitale gids bestellen bij Ark media voor de jeugd of voor volwassenen. Via 
onderstaande link.  Deze kunt u dan downloaden. 
Bijbelgids Onderweg voor volwassenen 
Bijbelgids Onderweg voor kids 

 
Wilt u een papieren vakantieboekje voor het hele gezin dan kunt u terecht bij Het NBG. 
Met deze link: https://www.bijbelgenootschap.nl/vakantieboekje/ 
1 boekje per gezin. 
Succes, Leo Lanser. 
 
 
Data ter herinnering 
3 juli      Bevestigingsdienst ambtsdragers 
28 augustus     Openluchtdienst 10.00 uur 
18 september     Startzondag 
 
 
 
 

https://www.arkmission.nl/l/library/download/urn:uuid:ffa81a14-ccd5-41bf-a199-cd58cc0bf34a/webversie+onderweg+volwassenen.pdf?format=save_to_disk
https://www.arkmission.nl/l/library/download/urn:uuid:f26602c4-da19-43fa-b181-21decc493ad8/webversie+onderweg+kids.pdf?format=save_to_disk
https://www.bijbelgenootschap.nl/vakantieboekje/

