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Dienst van vandaag: ds. L. Schermers 
 

Vakantiebijbelgids 
Op het offerblok zijn weer een aantal 

vakantiebijbelgidsen van Ark Mission te vinden. Drie 

weken lang voor elke dag een stukje tekst, een vraag 
en een gebed rond het thema "Zonnestralen".  Om 

mee te nemen wanneer u nog geen exemplaar in uw 
bezit hebt. 

 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand juli is Spaghetti/pasta Het 

inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank 
IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden 

ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij het ZWO-
bord in de ontmoetingsruimte. In de maand juni zijn er 

10 flessen Olie/bal en braad opgehaald hartelijk dank 

daarvoor. 
 

Kerk in Actie Collecte Diaconaat 7 juli 2019 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland 

groeit op in armoede. Als hun klasgenootjes in de 

zomer op vakantie gaan, blĳven zĳ achter. Kerk in 
Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede 

in Nederland bestrĳden, bĳvoorbeeld met de Actie 
Vakantietas. 

Samen met plaatselĳke kerken wil Kerk in Actie 5.000 

kinderen die opgroeien in armoede verrassen met een 
vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolĳke tas, 

lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en 
kortingsbonnen voor bĳvoorbeeld een ĳsje, het 

zwembad of een pretpark in de buurt. 
Soraya kreeg via de voedselbank een vakantietas van 

de kerk. Dankzĳ het buitenspeelgoed uit de tas gaat ze 

nu vaker naar buiten en heeft ze meer contact met de 
kinderen uit de buurt. 

Ook Maha, moeder van Milena van twee, is blĳ met de 
vakantietas omdat haar dochter nu lekker kan spelen 

en kleuren. Maar vooral ook omdat er mensen zĳn die 

om haar denken. 
Vandaag is collecte bestemd voor de bestrĳding van 

armoede onder kinderen en voor andere diaconale 
projecten in Nederland. Helpt u mee? 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

SamenWijzer 
De kopij voor SamenWijzer 34.8 over de periode 14 

juli t/m 8 september 2019 dient uiterlijk zondag 7 juli 
a.s. bij de redactie ingeleverd te zijn 

 

VOEDSELBANK - PRODUCT VAN DE MAAND 
Het product van de maand juni is Olie/bak en braad 

Het inzamelen is voor het uitgiftepunt van de 
Voedselbank IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan 

worden ingeleverd in de daarvoor bestemde krat bij 

het ZWO-bord inde ontmoetingsruimte 
 

Geen Zondagsbrief in de zomervakantie 
Tijdens de schoolvakantie zal er geen  

Zondagsbrief verschijnen.  
De laatste Zondagsbrief verschijnt op zondag 21 juli.  

We starten weer op zondag 1 september  

Redactie 
 

De bloemen van vandaag zijn voor….. 
….Ds. L. Schermers, zij is 30 jaar predikant! 

 

Koster  
06-07 t/m 12-07 fam de Gier 

13-07 t/m 19-07 dhr. C. vd Schans 
 

Kerkdiensten zondag 14 juli   

10.00 uur Mw. M. Pieterse 
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