KIA-collecte (werelddiaconaat): Bijenhouden biedt jongeren toekomst
In Guatemala hebben jongeren, die tot de Maya-bevolking behoren,
nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum
Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt hen een vakopleiding en
steunt hen bij het opzetten van een eigen onderneming. Ze krijgen
bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. Ook
leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Daardoor kunnen ze beter
in hun levensonderhoud voorzien en hun levensomstandigheden structureel
te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden
en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een
goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie
Vredescentrum Barbara Ford en andere wereld diaconale projecten. Van
harte bij u aanbevolen en alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens de ZWO-commissie, Petra Mendrik
Missionair Diaconaal Aandeel (MDA).
Het is weer de tijd van het jaar dat de Diaconie u vraagt om mee te doen aan
de Giftenactie: ‘Missionair en Diaconaal werk 2018’. De enveloppen met de
acceptgirokaarten en brieven zijn weer gevuld. U kunt ons enorm helpen
door als postbode op te treden. Wij hebben de bezorgadressen per straat
gesorteerd en op een tafel in de ontmoetingsruimte uitgestald zodat u
gericht een stapeltje mee kunt nemen en de brieven kunt bezorgen in uw
eigen buurt. Wij zijn u hiervoor heel dankbaar.
Namens de Diaconie, Gea Kranenburg
De Zonnebloem: zomerlunch!
De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen een heerlijke zomerlunch
met muziek in de Olm op Woensdag 13 Juni, de deur is open om 12.30 uur
en we willen om 13.00 uur beginnen. Komt U ook? Daarna gaan we 2
maanden uitrusten en genieten van het mooie weer, in september starten we
weer met kienen.
Hartelijke groeten van de Zonnebloem.
Agenda voor de komende week
Dinsdag
12-6 19.30 uur
Woensdag
13-6 20.00 uur
Donderdag 14-6 19.45 uur
Vrijdag
15-6 20.00 uur
Zondag
17-6 10.00 uur
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: ds. C.J.P. Ofman
: Heleen Broerse
: Arjen de Jong
: Marthe Kluijt / Hanne Kluijt
: aanwezig
: Anke en Geeske Kluijt
: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e Kerk,
3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

2e zondag na Trinitatis
VOORBEREIDING
•
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied 84 : 1 en 2
• Bemoediging en Groet
•
Lied 84 : 6

Meeleven
Gré Hoogland is onlangs geopereerd. De operatie is goed gegaan,
hopelijk zullen de uitslagen van het onderzoek ook goed zijn. We
wensen Gré en Frits de nabijheid van God toe en voor Gré van harte
beterschap.
Wim Lem heeft opnieuw goede uitslagen gekregen. Samen met Wim en
Joke zijn we verwonderd dat het zo goed gaat en danken we God voor dit
goede bericht.
ds. Gert van de Meeberg.

• Gebed van ontferming
•

De bloemen uit deze dienst zijn voor:
Mevr. J.S. Schilperoord-Kruidhof

Gloria Lied 304

HET WOORD
• Gebed bij de opening van de Schriften
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Rechters 12, 1-6
•
Lied 994
• 2e Bijbellezing: Marcus 3, 20-35
•
Lied 722
• Uitleg en verkondiging
•
•

Orgelspel
Lied 976

• Kinderen komen terug uit de kinderdienst
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecte en orgelspel
TOT SLOT
•
• Zending en zegen
•

Orgelspel.

Lied 418

Bedankt voor de bloemengroet.
Op 1e Pinksterdag werden wij blij verrast met een prachtig boeket
bloemen, waar tevens een extra kaartje aan vast zat met een mooie tekst.
We hebben lang plezier gehad van de bloemen, ondanks het warme weer.
Onze hartelijke dank, Berend en Ria Joustra.
De opbrengst van de collectes
Zondag 27 mei: Diaconie € 115,10; Kerk € 112,55; Kerkgebouw € 77,75
Afscheid en vertrek ds. Van de Meeberg
Op de goed bezochte gemeenteavond van 30 mei is bekend gemaakt dat
de afscheidsdienst van ds. Van de Meeberg zal worden gehouden op
zondag 23 september (ochtenddienst). Voorafgaand hiervan zal op
zaterdag 22 september de afscheidsreceptie worden gehouden.
Zijn intrededienst in Nieuw-Vennep zal zijn op 30 september in een
middagdienst (tijdstip volgt nog).
Bij een afscheid hoort ook een cadeau namens onze gemeente. Als u
daaraan wilt bijdragen dan kunt u een bedrag overmaken op het
onderstaande rekeningnummer van de kerkrentmeesters bij de SKG.
Rekeningnummer NL52 FVLB 0226 116 751
t.n.v. Prot. Gem Halfweg –Zwanenburg.
o.v.v. afscheid ds. Van de Meeberg
Verder is afgesproken dat het moderamen deze maand in een extra
vergadering bij elkaar komt om te gaan bespreken wat er in de komende
periode moet gaan gebeuren omtrent vertrek en beroepingswerk. Wij
zullen u daar verder van op de hoogte houden via de kerkbrief en het
kerkblad.
Namens de kerkenraad en met vriendelijke groeten, Leo Kranenburg

