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Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

Dienst van vandaag:  
ds. Ds. Wierdsma 

Eerste lezing: Matteus 11: 25-30  
Tweede lezing; Romeinen 6: 16-23  

 

Overvliegers 
De kinderen die dit jaar de basisschool verlaten en 

naar de middelbare school gaan, zijn a.s 
woensdagavond van harte welkom in de 

kerkenraadskamer.  We gaan met elkaar praten over 

de veranderingen die gaan komen. Ook willen we een 
plannetje maken voor de ‘overvliegdienst’ op zondag 

13 juli. Ik zie jullie graag van 18.45-19.45 uur. 
ds. Luci Schermers  

  
25 jaar predikant 

Woensdag 25 juni was het 25 jaar geleden dat ik in de 

Capelse Verpleeghuizen werd bevestigd als predikant. 
Het was mijn bedoeling dit jubileum ongemerkt voorbij 

te laten gaan. We hebben de laatste tijd al zo veel 
gevierd. Een gebedenboekje voor ieder kerkenraadslid 

en een etentje met het gezin leek mij voldoende. Maar 

het in stilte voorbij laten gaan bleek niet te lukken! 25 
juni werd een dag met verrassingen.  

Het is ook geweldig wanneer je je na 25 jaar nog 
steeds een gezegend mens voelt, omdat je dit werk 

doen mag! 

Zondag 13 juli leid ik de laatste dienst in de 
Ontmoetingskerk voor de vakantie. Graag laat ik u en 

jullie dan in mijn vreugde delen. 
ds. Luci Schermers 

 
 

 

 
 

Kijk eens op de site van de internetkerk:  
Mijnkerk.nl  

 
 

 
 

 

 
 

Mededeling kerkenraad 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat 

de volgende nieuwe ambtsdragers benoemd zijn: 
Mevrouw A.J. Huizer – van Veldhuizen, tot diaken 

De heer J.A. Kodde, tot diaken 

De heer S. Kooistra, tot scriba 
De heer J. Berends, tot ouderling 

De kerkenraad is er niet in geslaagd om een 2e 
ouderling te benoemen. 

Indien er geen bezwaren worden ingebracht bij de 

scriba zal de bevestiging plaatsvinden in de 
morgendienst van 21 september a.s. 

 
Geen ZB in de zomervakantie 

Tijdens de schoolvakantie zal er, net als vorig jaar, 
geen zondagsbrief verschijnen. De laatste ZB 

verschijnt op zondag 20 juli en we starten weer op 

zondag 31 augustus. Belangrijke berichten kunnen in 
deze 5 weken gemeld worden bij de scriba. 

 
 

De bloemen van deze zondag gaan naar.... 

... dhr. Tieleman als groet van de kerk en naar Fam. 
v.d. Hooven voor hun 25 jarig huwelijk 

  
Koster 

05-07 t/m 11-07 dhr. A. de Paauw 
12-07 t/m 18-07 dhr. L. Hordijk 

 
Kerkdienst zondag 13 juli 

10.00 uur L. Schermers 

 


