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Meditatief  
 

In de vakantie las ik een stukje uit de Bergrede, 
waarin Jezus zijn leerlingen zegt niet bezorgd te 

zijn, want ‘kijk naar de vogels, kijk naar de 
bloemen’. Het deed me denken aan een gedicht 
van Michel van der Plas. Ik heb de tekst 

opgezocht:  
 
O, als vogels mogen leven, 
flierefluiten, tierelieren 
in de ruimte ons gegeven, 
argeloos en blij van zin; 
die op uitgeslagen wieken                                                 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

langs de luchten durven zwieren, 
elke morgen 
zonder zorgen 
uit het nest de hemel in. 
 
Die niet slaven en niet sloven, 
die hun dagen laten duren 
en op goed geluk geloven 
dat de schepping hen wel voedt; 
 
 
die tevree met wat zij vinden 
niet verzamelen in schuren, 
die niet maaien  
en niet zaaien 
en toch doen zij zich te goed. 
 
Flierefluiten en tierelieren in de ruimte ons 
gegeven … luchtig, leven vol vertrouwen, 

argeloos en blij van zin. Ik wens het ons allemaal 
deze zomerweken toe.  
ds. Luci Schermers 

 
 

 

Orde van dienst voor zondag  
7 augustus. 

 
In deze dienst is dhr. Klaas Rigterink onze 
voorganger. Al vaker heeft hij een dienst geleid. 

Vandaag zal het gaan over gezinnen en families 
in de Bijbel. Wat zegt het ons? Een spannend, 
maar ook een mooi thema.  

Er is geen kindernevendienst, maar Klaas heeft 
natuurlijk wel aan de kinderen gedacht. Een 
gesprekje, een lied en er ligt een mooi puzzelblad 

voor jullie klaar! 
 
Orgelspel – Welkom - Psalm 105: 2, 4, 6, 7 en 8 - 

Introductie thema: Familie van Jezus? - 
Bemoediging en groet - Gebed voor de nood van 
de wereld - Glorialied: Psalm 133: 1 - Gebed bij 

het openen van de Bijbel - Schriftlezing Eerste 
Testament: Genesis 49: 1-2; 5-12; 22-27 - Psalm 
80 : 1, 6 en 7  - Schriftlezing Tweede Testament: 
Mattheus 12 : 46-50; 13: 53-58 - NLB 992 -  

Aandacht voor de kinderen – Kinderlied 166b - 
Overdenking: Familie van Jezus? - Orgelspel - 
NLB 828: 1 t/m 3 - De lezing van de wet – Gebed 

– Collecte - NLB 838: 1 t/m 4 – Zegen - Orgelspel 
 

Trouwdienst op 19 augustus 
Op vrijdag 19 augustus a.s. hopen Wieger 
Siebenga en Quirine Lodder in het huwelijk te 
treden. De kerkelijke inzegening is om 15.00 uur 

in onze kerk. U bent allemaal van harte 
uitgenodigd deze dienst mee te vieren. 
Na afloop is er een hapje en een drankje in de 

ontmoetingsruimte en kunnen we het bruidspaar 
feliciteren met deze bijzondere stap in hun leven. 
We wensen hen een mooie dag toe met veel 

familieleden, vrienden en bekenden om hen heen. 
 

Vakantie voorbij 
Voor Jan en mij is de vakantie voorbij. We 
hebben veel kunnen fietsen en een paar heerlijke 
wandelingen gemaakt. En als het af en toe te 

warm was om op stap te gaan, dan was het ook 
erg fijn om een boek te lezen.  
De komende twee maanden hoop ik nog een 

aantal bezoeken af te leggen, diensten te leiden 
en een paar vergaderingen bij te wonen.  
ds. Luci Schermers 
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Voedselbank 
 

Het product voor augustus is groente in pot/blik. Er zijn in juli 13 flessen olijfolie gebracht, 
hartelijk dank daarvoor. 
 

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. 

 
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. Bij voorbaat bedankt 
 

Collectedoelen 7 augustus zijn: 
 

1ste  Plaatselijk jeugdwerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Plaatselijk jeugdwerk rek.nr. NL10RABO0333800737  Of 

scan de QR-code voor collecte 1 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk op rek.nr. NL63RABO0333800656   Of scan de QR-

code voor collecte 2  

 
Eventuele collectebonnen kunnen ingeleverd worden bij Arie de Paauw, Johan Vermeerstraat 21 
o.v.v. van het collectedoel.    De Diaconie. 

 

Koffieochtend op woensdag 10 augustus 
 

Midden in de vakantietijd bent u welkom voor een gezellige ochtend waar contact 
en ontmoeting centraal staan.  Er is koffie en thee … 

… en gelegenheid om een spelletje te doen.  (Dit mag, moet niet)  
Waar: in de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk 

Hoe laat: vanaf 10.00uur tot 11.45 uur 
Voor wie: voor iedereen vanaf (ongeveer) 70 jaar. 

 
 


