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Aanstaande zondag, 19 juni, is onze voorganger ds. Erwin de Fouw. Op deze 1e zondag 
van de zomer staan de lezingen uit Numeri en Lucas op het oecumenisch leesrooster. Het is 
een dienst van Schrift en Tafel. 
In het Zonnehuis gaat om 10.15 uur voor de heer E. Leune, kerkelijk werker in de 
Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk. [PGK] 

 
Bij de viering van zondag 19 juni 
Ook aanstaande zondag wordt verder gelezen uit Numeri, nu uit hoofdstuk 17, verzen 16 tot 
en met 26. Daar gaat het over de staven van de twaalf stammen van Israël, die inde 
ontmoetingstent, het tabernakel, worden gelegd voor de verbondstekst. Zo worden de 
morrende Israëlieten eraan herinnerd, dat ze volk van God zijn. Een van de staven, die van 
de stam Levi, tevens die van Aäron, gaat bloeien. Zo wordt duidelijk dat aan zijn stam, de 
stam Levi, een bijzondere verantwoordelijkheid gegeven is, ten behoeve aan allen. ‘En nu 
moet dat gezeur over wie de baas mag zijn klaar zijn’, wil God er mee zeggen. De strijd om 
de zeggenschap en de jaloezie jegens degenen met een bijzonder opdracht is van alle tijden 
en is ook voor ons herkenbaar, toch?  
De evangelielezing is Lucas 8: 26 - 39. Daar gaat het om een man, die Legioen wordt 
genoemd, die door Jezus van zijn demonen wordt bevrijd. Hij is niet langer onrein, maar juist 
dat nu is voor zijn volksgenoten - Gerasenen – angstwekkend. Ze huiveren voor de 
geheimzinnige macht van Jezus, die te midden van de onreinheid anderen tot reinheid en 
rust brengt. Nee, ‘regelmaat’ hoort niet in dit rijtje thuis, want het evangelie werkt eerder 
ontwrichtend ten opzichte van onze vastgeroeste denkbeelden. 
Op deze zondag vieren we ook het Heilig Avondmaal. 
 
Erwin de Fouw 

 
Barbecue op zondag 3 juli 
Het is goed om elkaar af en toe als gemeenteleden te ontmoeten tijdens een gezellige 
maaltijd. Op zondag 3 juli zal er een gemeentebarbecue worden georganiseerd, voor 
iedereen die het leuk vindt om elkaar op ongedwongen manier beter te leren kennen. 
Natuurlijk wordt er ook aan de vegetariërs gedacht. 
De kosten bedragen € 7,50 per persoon en voor kinderen vanaf 5 jaar wordt € 4,00 
gevraagd. Als u meer wil betalen dan mag dat: zo kan iedereen die dat wil, delen in de 
gezelligheid, ook degenen voor wie het bedrag te hoog is.  
De barbecue wordt gehouden in en bij het Kerkcentrum Holy en begint om 17.00 uur. Vanaf 
zondag 19 juni liggen er intekenlijsten klaar in de ontmoetingsruimte van de kerk. Ook kunt u 
zich opgeven bij mevrouw Wil Baris, via w.baris43@gmail.com of 010-4744811. 
 
Erwin de Fouw 

 
Zondag 10 juli: "Oude en vertrouwde liederen" 
Evenals vorige jaren houden we deze zomer weer een dienst waarin we liederen willen gaan 
zingen die we al lange tijd niet meer gezongen hebben. Is er een lied dat niet meer voorkomt 
in de nieuwe liedbundel, maar waar u erg aan gehecht bent en dat u tijdens een viering nog 
eens graag zou willen zingen? Laat ons dat dan weten. Het kunnen zijn liederen uit de 
Liedbundel 1973, de Oude Hervormde Bundel, de Enige Gezangen, de bundel van Johannes 
de Heer etc. (U weet er vast nog veel meer). Het wordt dus een dienst met "oude en 
vertrouwde liederen". 
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In de vakantieperiode ligt de kindernevendienst stil en veel kinderen zijn (met hun ouders) 
met vakantie. Veel ouderen zijn juist in deze periode thuis en daarom leek het ons een 
uitgelezen moment om weer eens zo’n dienst te houden. 
Heeft u een dierbaar lied? Laat het ons weten! 
 
U kunt contact met ons opnemen tot uiterlijk woensdag 6 juli.  
We zullen zoveel mogelijk liederen die we aangereikt krijgen opnemen in de orde van dienst. 
We hopen daarbij dat we zo veel aanbod krijgen dat we niet alle wensen kunnen vervullen. 
 
Alle liederen zullen worden afgedrukt in de orde van dienst.  
U heeft dus die zondag GEEN liedboek nodig! 
 
Ds. Erwin de Fouw, tel. 06-20775145, erwindefouw@telfort.nl 
Piet George Klootwijk, tel. 010-4748820, liturgieholy@gmail.com 

 
Aankondiging Kerkterras 
Onder de naam ‘Kerkterras’ wordt op zondag 21 augustus 2016 de eerste oecumenische 
zomerterraskerkdienst gehouden. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de Algemene 
Berichten in dit blad. 
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