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AANSTAANDE ZONDAG bent u om 10 uur welkom in het Kerkcentrum. Zoals u hier 
kunt lezen wordt het een bijzondere dienst. Om 10:15 uur is er ook weer een viering 
in Het Zonnehuis. Daar zal Peterjan van der Wal voorgaan. Ik wens u goede 
vieringen toe. 
 
André Betsema 

 
ZONDAG 3 JULI vieren we de zogenaamde ‘goede reisdienst’, waarin enkele 
kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst. In deze dienst zal het wat 
anders toegaan dan gebruikelijk. In elk geval willen we graag dat er uitwisseling over 
het geloof tussen de oudere en jongste generaties op gang komt. We kwamen op dit 
idee, toen we besloten het verhaal rond de twaalfjarige Jezus in de tempel centraal 
te stellen. De kinderen die afscheid nemen van de nevendienst, zijn nu van dezelfde 
leeftijd als Jezus toen was. Welke vragen komen er voor ons op uit zijn gesprek met 
de leraren in de tempel? Wat betekent een gelijkwaardige verhouding tussen jong en 
oud in de kerk van nu? Waar moeten we dan aan denken? Ik vind het spannend om 
dit met elkaar te beleven. De kinderen kijken ernaar uit, u toch ook? Omwille van de 
bijzondere invulling wijken we op deze zondag af van het oecumenisch leesrooster. 
We lezen in elk geval Lucas 2: 41 - 52.  
Vervolgens wordt er diezelfde dag om 17.00 uur een gemeente-barbecue 
georganiseerd. 
 
Erwin de Fouw 

 
KOMENDE ZONDAG is ook laatste kindernevendienst van dit seizoen! We nemen 
dan afscheid van Willemijn en Bas. 
Hun tijd bij de kindernevendienst zit er op! 
Fijn dat jullie er zo trouw waren en veel plezier bij de 11+ groep! 
Zondag 28 augustus is er weer kindernevendienst! 
Fijne zomervakantie allemaal! 
 
De leiding van de Kindernevendienst 

 
MEDEDELINGEN ROEMENIË-WERKGROEP  
Zaterdag 2 juli a.s. zullen de containers klaar staan op de stoep van het 
Kerkcentrum. Papier en karton kunnen worden ingeleverd van 9.00-11.30 uur. I.v.m. 
de vakantie zijn er geen verdere gegevens bekend.  
 
De Roemenië-Werkgroep  

 
ZONDAG 10 JULI 2016: "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".  
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 
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