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Meditatief.

Dank- en/of voorbeden.

U zorgt voor het land en maakt het vruchtbaar…
(Psalm 65: 10-14)
Hoe wordt een slaplantje tot
een grote krop? Hoe kan een
pootaardappel zich in de
grond zo uitbreiden? Of een
graankorrel zoveel nieuwe
graankorrels voortbrengen?
Waar komt die groeikracht
toch vandaan? In Psalm 65
wordt niets gevraagd en voor
niets gedankt. Er is alleen maar verwondering en
aanbidding. Gewassen groeien en bloeien doordat God
aan schijnbaar dode zaden nieuw leven en
vruchtbaarheid geeft. God doordrenkt de voren en
effent de kluiten, doorweekt ze met regen en geeft
zonnenschijn. Dat is de taal van het geloof. Psalm 65
is een prachtig lied, een schitterend gedicht. Voor mij
veel sprekender dan de nuchtere buienradargegevens.
Hoe informatief en goed vaak ook. Ik zou je willen
zeggen: kijk meer naar de schepping dan naar je
scherm en verwonder je…
ds. Luci Schermers

Wanneer er iets is waarvoor u wilt danken of bidden
tijdens de kerkdienst, laat het horen. Ik neem het
graag mee in onze gebeden.

Wel en wee.
Dinsdag 8 juni hoopt mevrouw C.S. Groeneveld – van
Staveren jarig te zijn en vrijdag 11 juni mevrouw H.A.
van der Vaart – Soeters.
Allebei alvast van harte gefeliciteerd.
De dienst van afgelopen zondag begon met de mooie
tekst van lied 220 uit het Liedboek: ‘Zoals een bloem
zijn kelk heft naar de zon …’ (terug te luisteren via
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zoals-eenbloem-zijn-kelk-heft-naar-de-zon/ ) Zon was er in
overvloed deze week, schijnend over al ons wel en
wee. Iedereen letterlijk en figuurlijk warmte en Licht
toegewenst!

Voedselbank.

Bij de dienst van zondag 6 juni 2021.
Een bizar verhaal lezen we deze zondag centraal. Door
een van u werd ik gewezen op het boek “Ik ga leven”
van Lale Gül. Een Turkse jonge vrouw wil loskomen
van alle regels en verplichtingen die ze ervaart.
Eerwraak komt ter sprake. Dat fenomeen komen we
ook in de bijbel tegen. Ik wil gaan lezen uit Genesis
34, een verhaal over Dina, de dochter van Lea en
Jacob. Annemarie Kraan en Jan Schipper zullen tijdens
deze dienst samen liederen zingen.

Het product voor juni is rijst in mei zijn er 37 potten
pindakaas ingeleverd hartelijk dank hiervoor.
Het inzamelpunt blijft de schuur van Arie de Paauw,
Joh. Vermeerstraat 21.
U kunt naar de achtertuin komen waar nr.21 op de
poort staat en zelf het product in de schuur zetten.

De bloemen van zondag 6 juni zijn voor….

Orde van dienst.
Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst - Psalm
33: 1 en 2 - Bemoediging en groet - Kyriegebed Loflied 303 - Aandacht voor de kinderen - Kinderlied:
Dank u voor uw liefde Heer - Inleiding op de lezing Gebed: Lied 680 - Schriftlezing Genesis 34 - Lied 1008
- Preek - Orgelspel - Lied 695 - Dankgebed en
voorbeden - Collecte bij de deur of digitaal - Lied 691 Zegen - Orgelspel.

……. Dhr. J. Broekhuizen voor zijn verjaardag.
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Nadenkertje.

“ Erediensten “

“ Want de gehele wet is in één woord
vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben
als uzelf.
Indien gij echter elkander bijt en vereert,
ziet dan toe, dat gij niet door elkander
verslonden wordt. “

De PKN heeft afgelopen woensdag bekend
gemaakt dat de adviesregels voor het
kerkbezoek enigszins versoepeld zullen
worden. Over hetgeen wat dit precies
inhoudt zijn we momenteel bezig om daar
duidelijkheid over te krijgen. Dat gaat niet
in één of twee dagen, vandaar dat we
voor komende zondag de ons bekende
regels nog hanteren. Zoals onder andere
maximaal 30 mensen in een eredienst. Wij
hopen u volgende week meer duidelijkheid
te kunnen geven.

Galaten 5 vers 14-15.
Laat liefde (liefhebben) onze belangrijkste
drijfveer zijn, dan ga je niet kritiseren, dan
probeer je het goede in hem/haar te
ontdekken.

Jan de Korte scriba

Collecten

Er wordt weer gecollecteerd. Bij de uitgang zullen mandjes staan om uw gift in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om
geld over te maken, daar de kerkdiensten door een beperkt aantal mensen worden bezocht. Bij voorbaat dank.
Uw bijdrage voor de kerk kunt u o.v.v. Kerk storten op NL63RABO0 333800656
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u o.v.v. Collectedoel storten op NL10RABO0333800737

De collectedoelen

6 juni zijn:

1ste Protestantse kerk Collecte Jeugdwerk

Leven in isolement. Daar kunnen we ons in tijden van corona wel iets bij voorstellen. Leven onder terreur en wat
dat met je kan doen, wordt lastiger. In het noorden van Oeganda leefden mensen in afgelegen dorpen jarenlang
onder het schrikbewind van Josef Kony van het Leger van de Heer. Het duurt jaren voordat die angst en trauma’s
weg zijn. Mannen vluchtten soms in de drank. Er komt nog steeds huiselijk geweld voor. Vrouwen vinden het lastig
om goed voor hun gezin te zorgen. Soms zijn ouders overleden en moeten oma’s voor kleinkinderen zorgen.
Wat kan het dan belangrijk zijn om er niet langer alleen voor te staan. De Mothers’ Union, de vrouwenvereniging
van de Orthodoxe Kerk in Oeganda, schiet deze vrouwen te hulp. Vrouwen zoals Sylvia, die voor acht kleinkinderen
moet zorgen. Ze kreeg zaden zodat ze nu haar eigen groenten kan verbouwen. Ze leerde over hygiëne, zodat haar
kinderen minder last hebben van diarree en malaria. Ze werd lid van een spaargroep. Ook haar relatie met haar
man is inmiddels verbeterd. Vrouwen worden zelfverzekerder, gaan beter voor zichzelf en voor hun gezin zorgen.
Ze gaan zich meer inzetten voor hun dorp en kerk. Het lijkt soms een druppel op de gloeiende plaat, maar ik kan u
verzekeren dat deze hulp via de kerk aan de basis van groot belang is in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda.
Iedere vrouw die mede dankzij uw steun haar leven kan verbeteren, geeft dat ook weer door aan anderen,
allereerst aan haar eigen kinderen. Zo ontstaat een keten aan verandering in de dorpen waar de Mothers’ Union
actief is. Wij bevelen deze collecte via Kerk in Actie daarom van harte bij u aan. Samen zijn we immers de kerk in
actie. Wij in Nederland en zij in Oeganda. Dank u wel
2de Diaconie
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21
O.v.v. van het collectedoel.
De Diaconie.
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