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Op zondag 7 juli is de Goede Reisdienst. Een Goede Reis wensen we Lianne den 
Dekker en Marijn van der Poel, omdat zij afscheid nemen van de basisschool en in 
de kerk overstappen van de kindernevendienst naar de 11+ groep. Indertijd zijn 
Lianne en Marijn samen gedoopt, en nu stappen ze samen over. Bij een overstap 
horen cadeaus en ook u kunt daar een bijdrage aan leveren. We zullen Lianne en 
Marijn wensen meegeven, dus denkt u alvast na wat u hen toe zou willen wensen. 
Juliëtte Pol, onze jeugdwerker in Vlaardingen, zal voorgaan. We lezen Lucas 10: 1-
11 en 17-20 uit de Bijbel in gewone taal. 
Juliëtte heeft vier jaar als jeugdwerker in Vlaardingen gewerkt, maar neemt op deze 
zondag afscheid van ons en wij van haar. Per 1 september gaat zij theologie 
studeren, een al langer gekoesterde wens. U bent van harte welkom om deze viering 
mee te maken. 
In de Brasserie van Het Zonnehuis zal om 10:15 uur Pastor Hoefman uit Den Haag 
voorgaan in een oecumenische viering. Ook in Drieën-huysen Zuid is deze zondag 
een viering. Mw. Petra Nijboer zal de viering leiden die om 10:00 uur begint in de 
Brasserie. U bent van harte welkom. 
André Betsema 
 
Oud Papier Actie: 
Ondanks de zomerse temperatuur staan de containers op zaterdag 6 juli gewoon 
weer (of geen weer) op de stoep bij het KCH!! 
Hier kunt u tussen 9.00 – 11.30 uur uw oud papier (zonder plastic) en karton (het 
liefst gescheiden) weer bij ons kwijt. 
Door de lage papierprijs hebben wij véél kilo’s nodig om een goede opbrengst te 
realiseren, waarbij wij, via onze Wijkkas, goede doelen ondersteunen!! 
Helpt u ons daarbij? 
Opbrengst: mei: nog niet bekend. 
Allen hartelijk dank en tot zaterdag namens de OPA’s 
Harm, Henk, Jan en Ruud. 
 
 

Kerkterras 2019 
Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat de voorbereidingen al 
weer in volle gang zijn voor het Kerkterras, dat gehouden zal 
worden op zondagmorgen, 1 september 2019. 
Vrijwilligers 
Ook het Kerkterras kan niet zonder vrijwilligers. We gaan uit 
van mooi weer en dat betekent dat er voor het Oranjepark een 
groot aantal vrijwilligers (m/v) nodig is: 

1. Klaarzetten (klap)stoelen 
2. Uitschenken van koffie/thee/limonade 
3. Collecteren 
4. Toezicht houden 
Er kan een voorkeurnummer worden opgegeven maar gecheckt zal worden of alle 
plekken een beetje bezet zijn. 
Geef je zo snel mogelijk op zodat wij als coördinatoren een inschatting kunnen 
maken hoeveel enthousiaste kerkleden we kunnen verwachten. 
Opgave kan via email bij Pieter Wapenaar: lenneke.pieter@hetnet.nl 



Kerkterraskoor 
Het koor staat dit jaar onder leiding van Jaap van Toor en er zal op 13, 20 en 27 
augustus van 20.00-21.00 uur worden gerepeteerd in de Kerk van de Nazarener. In 
verband met de grootte van het podium is er een maximum van 60 zangers. Alleen 
zij die zich opgeven kunnen meedoen. 
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij: 
ds. Guus A.V. Fröberg : predikant@ambachtoost.nl ; tel. 010-4348433 
De voorbereidingscommissie 
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