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Ontmoeting 

De ontmoetingsviering van dinsdag 21 juni 
was weer enorm gezellig. Onder het genot 

van een kopje 
koffie met 
iets lekkers 
erbij kwamen 
de tongen los 

en werd het een echt ontmoeten. Gezamenlijk werd er stil gestaan bij vakantie en 
konden de mensen vakantieherinneringen delen. Zo werden we o.a. meegenomen 
naar Zuid-Afrika, Canada, Nieuw Zeeland en een bestemming waar velen een 
herinnering aan hebben, namelijk Lourdes. Het was mooi om te horen wat Lourdes 
voor mensen kan betekenen. Toen pastor Gauthier de Bekker het Lourdeslied 
inzette was Lourdes even heel dichtbij. Al met al een waardevolle ontmoeting die 
op dinsdag 18 oktober een vervolg krijgt. 

 

Kindernevendienst/ kinderkerk 

Zondag 26 juni kindernevendienst. Hier wordt aan kinderen het evangelie 
verkondigd op hun niveau. Van harte aanbevolen.  

In de maanden juli en augustus wordt er geen kindernevendienst aangeboden  
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Collecte voor de kinderen in 
Oekraïne  

Tijdens de Oecumenise vieringen 
voor Oekraïne werd er een financiele 
bijdrage gevraagd voor de kinderen 
in Oekraïne. Deze collecte heeft  

€ 584,71 opgebracht.  

Een heel mooi bedrag waarvoor de stichting ‘HART voor KINDEREN’ zeker een 
goede bestemming zal vinden. Heel veel dank hiervoor. 

 

Groen licht geluidsinstallatie 

We hebben goed nieuws te melden: Het bisdom heeft toestemming gegeven voor 
de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie.  
De bestelling is de deur uit, dus binnen niet al te lange tijd hopen we dat iedere 
voorganger luid en duidelijk te verstaan is. 

 
Rommelmarkt 
De jaarlijkse rommelmarkt staat gepland op 3 september vanaf 9.00 uur rond het 
Koetshuis. Voor het aanleveren van spullen bent u ieder dinsdagochtend welkom bij 
de achterkant van het Koetshuis, ingang tuinploeg.  

Op zaterdag 20 augustus bent u van 9.00 tot 13.00 welkom om uw handzame 
spullen aan te leveren. Dus geen bankstellen, wasmachines etc. U kunt contact 
opnemen met het secretariaat om een afspraak te maken, zodat spullen bij u thuis 
opgehaald kunnen worden.  

Ook vragen wij weer om taarten, cakes te doneren voor consumptie/verkoop 
tijdens de rommelmarkt.  

Agenda: 
Zondag 10 juli gezinsviering ( afsluiting van het schooljaar). Het jeugdkoor van 
Rob van de Berg zal de Eucharistieviering muzikaal ondersteunen. Voorgangers: 
pastor H. Limbeek en pastoraal werker Lonneke Gunnink. 
Ziekenzalving, zaterdag 27 augustus om 14.30 uur, voorganger pastor Gauthier de 
Bekker.  
Maria van Frieswijk, zondag 9 oktober 
Ontmoetingsviering, dinsdag 18 oktober. 


