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Ziekte dominee Taalman: 

Zo’n twee maanden geleden moesten we helaas 
melden dat Marian Taalman als gevolg van een tia 

enige tijd niet in staat zal zijn om haar werk in onze 

gemeente te doen. De vooruitzichten met betrekking 
tot het herstel en het weer oppakken van 

werkzaamheden in onze gemeente zijn helaas niet 
positief.  

Zoals de berichten nu zijn is het niet te verwachten dat 

onze predikant dit jaar weer aan het werk kan en is 
het niet uit te sluiten dat zij helemaal niet meer in 

staat zal zijn om het werk in onze gemeente weer op 
te pakken. Dit is voor Marian een vervelende en 

moeilijke situatie, die een grote onzekerheid met zich 
meebrengt. 

In de praktijk betekent dit dat in ieder geval er voor de 

preekbeurten gezocht wordt naar vervanging. De 
kerkenraad bekijkt verder wat er nog meer geregeld 

kan en/of moet worden.  
Zoals in het vorige bericht al is aangegeven: In 

principe probeert de kerkenraad zoveel mogelijk zelf 

op te vangen. Echter wanneer inbreng van een 
dominee nodig is kunnen we een beroep doen op een 

zogenaamde “achterwacht”. Dit is een predikant uit de 
regio. Wanneer dit nodig is kan via de scriba of 

praeses de achterwacht worden ingeschakeld.  

Namens de kerkenraad, Hans van den Hoven. 
 

Mededeling 
Zondag 21 augustus hoopt Robin Pols gedoopt te 

worden; in deze doopdienst zal voorgaan 
ds.L.Schermers  

 

Bazaar 2011 
Beste gemeenteleden, 

In juli start de verkoop van loten en ook nu zijn er 
schitterende prijzen te winnen. 

De bazaar is op vrijdag 16 september en zaterdag 17 

september 2011.  
U kunt uw bijdrage leveren door spullen (ook boeken) 

beschikbaar te stellen die wij tijdens het 
bazaarweekend kunnen verkopen. U kunt uw 

handelswaar naar de kerk brengen of afgeven bij één 
van de leden van de bazaarcommissie. In geval van 

erg grote dingen graag eerst even contact opnemen 

met één van ons.  
De opbrengst is bestemd voor de reparatie van de 

klokkentoren en het schilderen van ons kerkgebouw. 
Natuurlijk staan wij open voor vragen en/of ideeën. 

De bazaarcommissie 

 
 

 
Lief en leed 

1. Mevr.J.F.de Gier-Graveland  
………………….. 

2. Met mevr.J.Eikelenboom 

……………….. 
 

Uitgangscollecte zondag 14 augustus 2011 

In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië door het 

uitblijven van twee regenseizoenen sprake van zeer 

ernstige droogte. Hierdoor worden tien miljoen 
mensen bedreigd door een hongersnood. Het is 

belangrijk om daar nu iets tegen te doen. 
Maandag 11 juli jl. hebben de Samenwerkende 

Hulporganisaties (SHO) besloten gezamenlijk actie te 
gaan voeren voor de getroffenen in de Hoorn van 

Afrika. 

ICCO & Kerk in Actie zijn deelnemer aan de SHO. Wij 
vragen uw bijdrage voor het werk dat hun lokale 

partners uitvoeren. 
Mensen zijn voor de honger op de vlucht. Vanuit 

Somalië trekken dagelijks duizenden mensen de 

grens over, naar opvangkampen in Kenia en Ethiopië. 
Deze kampen zitten door de toestroom overvol 

en er zijn grote tekorten. Kinderen zijn het meest 
kwetsbaar en komen ondervoed en uitgedroogd in 

de kampen aan. In de vluchtelingenkampen is water, 

voedsel en medische hulp hard nodig. 
Laten wij de slachtoffers in Oost-Afrika gedenken en 

hen niet in de steek laten! 
De collecte die tijdens de uitgang gehouden wordt 

bevelen wij van harte bij u aan. We zullen het bedrag 
aanvullen met geld van de ZWO. De Diaconie 
 

 
Koster 

6-8  t/m 12-8    dhr. A. v. Gemerden 
13-8 t/m 19-8  dhr. H. Broekhuizen 

20-8 t/m 26-8  dhr. C. v. d. Schans 

 
De volgende zondagsbrief:  

Verschijnt op zondag 21 augustus 2011. 
 


