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Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Organist
Ouderling van dienst
Koster

Mw. Ds. W. Bakkes uit Driebergen
Hennie Klaasen Bos
Marinus van den Berg
Janneke Weiman - Angelino

Schriftlezingen

Deuteronomium 30: 1-6
Lucas 10: 25-37

Collecten
De eerste rondgang bestemt de diaconie voor de
Stichting Pax Kinderhulp. Deze stichting zet zich in voor kinderen in Europa die
door oorlogen of rampen in uitzichtloze situaties opgroeien. De kinderen worden
voor een aantal vakantieweken ondergebracht bij gastgezinnen in Nederland. Op
dit moment zijn er zo’n 100 kinderen in ons land, komend uit Armenië, Polen
(met onder meer een groep suikerpatiëntjes) en Duitsland (kinderen uit het
voormalige Oost-Berlijn, wonend ver van alle mooie boulevards).
Tevens wordt onderzocht of er kinderen vanuit een naschoolse opvang in Bosnië
naar Nederland kunnen komen.
Tot slot: enkele malen per jaar gaat er een container met speelgoed naar kinderen in Syrisch Iraakse vluchtelingenkampen. Hierbij wordt veel steun verkregen door Iraakse vrijwilligers ter plaatse. Voor verdere bijzonderheden: Maatje
en Gert Schimmel vertellen u graag meer.
De tweede collecte is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.
Aan de uitgang staat weer het miniatuurkerkje. Uw bijdrage daarin wordt besteed aan het onderhoud van ons kerkgebouw.

Bloemen
Vandaag staan er weer twee boeketten.
We feliciteren mevrouw M. Nap-Dirksen, Achterstraat 39 met haar negentigste
verjaardag en mevrouw G.M. Klaassen-van Krieken, Van Balverenstraat 2 met
haar zevenentachtigste verjaardag.
Meeleven met elkaar
Margré van der Meer uit Ochten heeft vrijdag 12
juli haar vierde chemokuur gekregen. We wensen haar sterkte toe, met name de
eerste week daarna is best lastig.
Piet Plomp heeft de afgelopen week een huidtransplantatie gehad in Ziekenhuis
Rivierenland. De verwachting is dat daardoor de wond aan zijn been sneller geneest. Hij is ondertussen weer terug in Vrijthof.
Rouw in de kerk brengen
Vanmorgen wordt door de familie Van de Hoef
rouw in de kerk gebracht. We wensen hen Gods zegen toe in de tijd die komt.
Bij deze dienst
Op verschillende plaatsen staat vermeld dat in
deze dienst Ds. J. de Vries uit Urk zou voorgaan. Eind vorige week liet hij weten
dat hij ‘door omstandigheden’ zoals hij schreef, niet kon komen.
We zijn erg blij dat Ds. Willemijn Bakkes uit Driebergen bereid gevonden is om
hem te vervangen.
Vakanties
Er is in deze dienst geen kindernevendienst.
Vanaf zondag 28 juli is er ook geen oppassen.
Beide clubs beginnen weer op zondag 8 september.
Agenda
• Zondag 21 juli:

10.00 uur Dienst. Voorganger:
Ds. Gerrit Schouten.
Bloemendienst: Rien van Hal.
Oppassen: Dian van Zoest.

Om over na te denken
Een glimlach is
de verlichting van het gezicht,
de verkoeling van het hoofd
en de verwarming van het hart.
Ingestuurd door een voormalig gemeentelid.

