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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag :  
Ds. L. Schermers  

Eerste lezing Jesaja 6: 1-8  
Tweede lezing Johannes 3: 1-15  

 

Bij de kollekte 
In onze kerk willen we graag af en toe een bijzondere 

dienst houden. We zijn met Try Out diensten 
begonnen (een dienst met band, de Top 2000 dienst, 

een cabaretdienst is in voorbereiding). We hopen met 

deze diensten ook jongeren en niet-gemeenteleden 
aan te spreken. Aan deze diensten zijn meer kosten 

verbonden dan aan een gewone kerkdienst. Daarom 
collecteren we vandaag voor de onkosten van deze 

diensten, zodat we er in het nieuwe seizoen mee 
verder kunnen gaan. 

 

Vertaling van Bob Dylan- Blowing in the wind 
Wind 

Hoeveel wegen moet een mens gaan 
Voordat je hem kan noemen: een mens? 

Hoeveel zeeën moet een duif oversteken, 

Voor zij kan rusten in het zand? 
Hoe vaak moeten kogels nog fluiten rondom 

Voor 't vuur voorgoed wordt gestaakt? 
Het antwoord, mijn vriend, zweeft in de wind. 

Het antwoord  zweeft in de wind. 

  
Hoelang  moet een berg bestaan, 

Voor zij is weggespoeld in zee? 
Hoelang moeten mensen geknecht zijn, 

Voor ze écht vrij mogen zijn? 
Hoe vaak kan een mens wegkijken,  

En doen of hij niets ziet? 

Het antwoord, mijn vriend, zweeft in de wind. 
Het antwoord zweeft in de wind. 

  
Hoe vaak moet een mens nog opzien,  

Voor hij de hemel écht ziet? 

Hoeveel oren heeft een mens nodig,  
Voor hij het roepen hoort? 

Hoeveel doden moeten er zijn, 
Voor een mens weet dat het er te veel zijn? 

Het antwoord, mijn vriend, zweeft in de wind. 
Het antwoord  zweeft in de wind. 

 

Examens 
Deze week volgen de uitslagen voor de examens. Een 

spannende tijd voor de examenkandidaten (en hun 
ouders)! We hopen op en bidden om een goede uitslag 

voor jullie allemaal. 

Gera Spruijt en ds. Luci Schermers 
 

 

TALENTENMARKT en TALENTENVEILING  
zaterdag 17 juni 2017 van 10.00 tot 15.00 uur. 

 
TALENTENVEILING 13.00 uur. 

Voor een dienst / klus kunt zich 

aanmelden via de opgehangen 
invulbriefjes op het prikbord naast het 

keukenloket. Dit kan tot uiterlijk 
vandaag.  

 

De nieuw aangeboden diensten zijn: 
ondersteuning bij het gebruik van spreadsheet Excel; 

boottocht langs de molens; 
boottochtje met hapje en drankje, max. 3 personen 

Ook kan ingeschreven worden op onbeperkt 
zelfgemaakte patat eten met één snack, basisprincipes 

fotografie, twee sessies dvd kijken van een live-

opname uit Barcelona met de vier tenoren, een 
workshop “schilderen van grappige afbeeldingen”, 

workshop (kerst)versiering van stofjes en het 
beluisteren van gospelmuziek.  

De intekenlijsten hiervan liggen in de 

ontmoetingsruimte.   
We hopen 17 juni a.s. op een gezellige en geslaagde 

dag! Een hartelijke groet, namens de 
talentencommissie, Ruud van Mastrigt  

 

Samenwijzer 
De kopij voor de Samenwijzer 32.7 over de periode 18 

juni t/m 30 juli 2017 dient uiterlijk zondag 11 juni a.s. 
bij de redactie ingeleverd te zijn 

 
De bloemen van deze zondag gaan naar….  

…Mw.Groeneveld-van Staveren, voor haar verjaardag. 

 
Koster 

10-06 t/m 16-06 dhr. A. Voogt 
17-06 t/m 23-06 dhr. A. de Paauw  

 

Kerkdienst zondag 18 juni  
10.00 uur  Ds. van der Plicht  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


