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Kerkdiensten: 1 augustus:
09.30 uur: Ontmoetingskerk: ds. J. van den Berg, Alphen a/d Rijn. Organist: Jan Slappendel.
Bijwonen van de kerkdiensten:
De versoepelingen maken het mogelijk om weer ‘gewoon’ kerkdiensten te houden maar door de 1,5 meter
Kerkdiensten: 13 juni:
maatregel is het aantal toegestane gemeenteleden nog beperkt.
09.30 uur: Ontmoetingskerk: Arjo v.d. Steen.
In principe is er ín de Ontmoetingskerk ruimte voor 70 personen maar omdat gezinnen bij elkaar mogen zitten, is
(overstap/ gezinsdienst) m.m.v. Emmaϋsband.
er meer mogelijk.
Deze dienst kan ook
Voorafgaande registratie blijft wel gehandhaafd. U kunt zich aanmelden via de mail
beluisterd worden via kerkplein 15.
(aanmeldenkerkdienst@pge.nu) en bij uitzondering bij Johan Dekker (06-42637340). Graag aanmelden voor
vrijdag 18.00 uur.
Naast de 1,5 meter regel blijven de basisregels natuurlijk gelden: handen wassen en bij klachten thuisblijven. U
wordt verzocht de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen.

Collectes: 1e collecte Diaconie Hulp voor de slachtoffers van de wateroverlast in Limburg. 2de collecte Emmaus
gemeente.
Duizenden inwoners van Zuid-Limburg hebben grote schade opgelopen door de overstromingen. Auto's en
meubilair zijn beschadigd, woningen zijn (deels) onbewoonbaar geworden. Het geld gaat naar burgerinitiatieven
in het getroffen gebied, die helpen om de samenleving weer op poten te krijgen als de modder is opgeruimd. Het
geld dat hopelijk ruimhartig gegeven zal worden, wordt verdeeld in samenwerking met mensen en organisaties
ter plekke. Die weten waar de grootste nood is, en kunnen maatwerk leveren.
Bloemengroet
Op zondag 25 juli werden de bloemen bezorgd bij mw. Jacqueline de Bree.

Kerkdiensten: 8 augustus:
09.30 uur: Ontmoetingskerk: Mw.ds. E. Post, Huis ter Heide (Heilig Avondmaalsdienst). Organist: Jan

Slappendel.
Kerk in de week
Dankwoord
Bemoedigd kijk ik terug op de dienst van afgelopen zondag waarin ik werd bevestigd in de bediening van Woord
en Sacrament. Hierbij wil ik de gemeenteleden bedanken voor hun mooie wensen, mailtjes, berichtjes en
kaartjes.
Arjo van der Steen
Rectificatie: Op de liturgie van zondag 25 juli stond psalm 79 vermeld. De tekst die vermeld stond was de tekst uit
psalm 78. Dit verklaard waarom het orgel niet synchroon liep met de tekst. Mijn excuus voor het misverstand.
Arjo
Ontdekkingsreis naar Emmaus 2.0 - Welke kleur voeg jij toe? - 2
Als begeleidingsteam willen wij samen met jullie op ontdekkingsreis gaan naar de Emmaus gemeente van de
komende jaren. Als opwarmer leggen wij jullie elke zondag een vraag voor om over na te denken en met anderen
over te praten en eventueel met de gemeente te delen. Vorige week was de eerste opwarmer. Dank voor ieder
die ermee aan de slag is gegaan. Vandaag de tweede bezinningsvraag.

Afgelopen zondag deed ds. van Veen in de dienst een dringende oproep om als gemeente Christus als hoofd te
blijven dienen. Onze vraag hierbij aan jullie allen is: Wat moeten wij met deze oproep?
In onze groep hebben wij ook over deze vraag nagedacht en hier delen wij vast enkele van onze antwoorden:
o
o
o

o

o

Jezus weerspiegelt op unieke wijze God, daarom verdient zijn voorbeeld navolging om met
onbaatzuchtige liefde te werken aan een wereld van vrede en recht
Jezus leerde liefde en compassie in woord en daad. Als volgelingen van hem moeten wij ons
voortdurend inspannen om met elkaar om te gaan in die geest, ook met andersdenkenden.
Wij willen als gemeente ons laten leiden door wat Jezus ons Hoofd denkt en wil. Hij is het Hoofd
van alle mensen die hem als hun verlosser hebben aangenomen. Wij dienen Jezus als ons grote
voorbeeld te zien en Hem te volgen.
Door bijvoorbeeld aandacht, liefde en respect te hebben voor de mensen om ons heen, dienen
we Jezus. Zonder dat Hij altijd centraal ‘op de voorgrond’ staat, is God aanwezig in ons en in het
dagelijks leven.
Jezus als inspirerend voorbeeld zien om mijn/ons leven in het hier en zo vorm te geven zoals hij
het ons heeft voorgeleefd. Dus met aandacht en mededogen voor elkaar. Daarvoor mag ik
putten uit zijn onmetelijke bron van Liefde

Wij hopen wij dat je meedoet, over de vragen nadenkt, je inspiratie de vrije loop laat, en je antwoorden met
elkaar deelt en zo ‘kleur bekent’ waardoor het veelkleurig boeket van deze gemeente zichtbaar wordt.
Welke kleur wil jij toevoegen …?
Deze vraag zal ook op andere manieren met de gemeente gedeeld worden zoals op de website en de
FaceBookpagina van de kerk. Hopelijk lukt dat deze keer. Reacties mogen weer naar
marten@knevelconnect.nl gestuurd worden.

Koker en chauffeur gezocht
Van 4 t/m 10 september gaan we met negen personen naar Vaujany in de Frans Alpen om daar de fietsen. Voor
deze reis zijn we nog op zoek naar een koker en een chauffeur. Deze twee mensen mogen kosteloos mee. Wat
wordt er van hen verwacht?
Chauffeur
De fietsers beklimmen tijdens deze week een aantal bergen. Het is daarbij heel handig dat er een busje in de buurt
is bij calamiteiten, zoals een lekke band of het aanvullen van water. Boven op de berg is het ook fijn dat het busje
aanwezig met wat eten. De chauffeur trekt samen op met de koker en rijdt zo nu en dan naar het plaatje Bourg om
daar de boodschappen te doen. Iedereen met een normaal B-rijbewijs kan het busje besturen.

De koker
Na een dag fietsen is het fijn als het eten verzorgd wordt. De koker zorgt vooral voor de avondmaaltijden. De koker
mag de recepten zelf verzinnen, maar we hebben ook een lijst met recepten die gebruikt kan worden. Tijdens de
beklimmingen is het leuk als de koker in het busje meegaat met de chauffeur.
Heb je interesse om mee te gaan?
Neem dan contact op met Richard van Duuren
richardvanduuren@gmail.com
06-46869453

Vakantie
Arjo van der Steen is de komende week afwezig vanwege vakantie.

Van zondag 1 t/m zondag 22 aug. ben ik vrij. Voor bijzonderheden kan je contact opnemen met Esther. BT
Collecte 25 juli:
Diaconie: € 1024,53 (noodfonds Limburg)
Emmaüs: € 319,90
Busjes: € 60,00

Deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.

