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Dienst van vandaag:  Ds. A van Alphen-Keijzer 
 

Geslaagd 
We feliciteren Maarten Boer en Lydia Oostendorp met 

het behalen van hun diploma. 

Een hele prestatie. Eerst maar heerlijk genieten van de 
vakantie om daarna een nieuwe weg in te slaan op je 

levenspad! 
ds. Luci Schermers 

 

Wij leven mee 
Mevrouw M. K.  

 
Mw. G.C. S.  

 
 

Wegens privacy verwijderd  

 
 

 
 

 

Collecte Diaconaat  
In onze hectische samenleving raken nogal wat 

mensen tussen wal en schip. Vaak spelen 
werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische 

beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een 

sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen 
is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje 

kofe, een spelletje of een maaltĳd de dag kan breken. 
Waar even op adem gekomen kan worden. Kerk in 

Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, 
waar ook vele vrĳwilligers vanuit de plaatselĳke 

protestantse gemeenten actief zĳn. Elk inloophuis 

heeft een eigen programma, afgestemd op de 
behoeften in de wĳk. Vrĳwilliger Marjan vindt het 

belangrĳk dat buurtbewoners een plek hebben waar ze 
hun verhaal kunnen vertellen en waar aandacht is voor 

iedereen. De meeste mensen die ze ontmoet, hebben 

veel meegemaakt. Ze vindt het fĳn dat ze in het 
inloophuis haar steentje kan bĳ dragen voor haar 

naaste. Naast het werk van de inloophuizen, steunt 
Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). 

Zĳ hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 
5.000 vrĳwilligers in inloophuizen, buurtcentra en 

straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die 

even op adem willen komen. Met de opbrengst van 
deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale 

projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek 
waar mensen gezien en gehoord worden. Van harte 

aanbevolen! 

  
  

 

Voedselbank – Product van de maand  
Het product van de maand juni is thee.   Het 

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

ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij 

het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte.  
 

Ontruimingsoefening 
Ook voor kerken is 1 x per jaar een 

ontruimingsoefening verplicht. 

Na de oefening kan er dan geëvalueerd worden welke 
onderdelen goed gingen en wat er nog verbeterd moet 

worden. Wanneer deze gaat plaats vinden wordt niet 
bekend gemaakt. Kijkt u alvast eens rond naar de 

nooduitgangen en vluchtroutes.  
 

Kaarten.  

Hallo Allemaal, 
Omdat ik nog veel last heb van Overprikkeling zoek ik 

vaak de natuur op. Daar kom ik tot rust, ik heb tijdens 
die ritjes veel foto's gemaakt. 

Door er een mooie tekst bij de te zoeken , ontstond 

het idee om er een kaart van te maken.  
Deze wil ik aanbieden voor de verkoop van onze kerk.  

Ze staan in de Ontmoetingsruimte 
De kosten zij 1 euro per kaart , of 11 voor 10 

euro. 

Wilt u zelf een mooie foto met tekst hebben stuur hem 
gerust. Dan kan ik hem voor u maken. 

Het is de bedoeling om ze op de bazaar ook aan te 
bieden. 

De hartelijke groeten, Joke Eikelenboom. 
E.mailadres: joke.eikelenboom@upcmail.nl  

 

Samenwijzer 
De kopij voor de SamenWijzer 33.7 over de periode 1 

t/m 29 juli 2018 dient uiterlijk zondag 24 juni a.s. bij 
de redactie ingeleverd te zijn. 

 

 
De bloemen van vandaag  zijn voor ……  

……mw. C. Jonker-de Jong en  Mw. I. Kerver, beide 
voor hun verjaardag. 

 
Koster 

16-06 t/m 22-06 dhr. H. vd Vaart 

23-06 t/m 29-06 dhr. A. Voogt 
 

Kerkdienst  zondag 24  juni 
10.00 uur Ds. L. Schermers  
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