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Ziekte dominee Taalman 

Helaas moeten we melden dat Marian Taalman als 
gevolg van een tia enige tijd niet in staat zal zijn om 

haar werk in onze gemeente te doen. Ze is inmiddels 

onder behandeling en er zijn diverse onderzoeken 
gedaan. Alhoewel ze op het moment van schrijven van 

dit bericht nog wel last heeft van “restverschijnselen”, 
is de eerste indruk van de gemaakte MRI-scan niet 

ongunstig. Er kan nog niet aangegeven worden 

hoelang Marian haar werkzaamheden niet kan 
uitvoeren. De artsen hebben haar naast medicijnen, 

met name rust en zoveel als mogelijk stressvrij leven 
voorgeschreven. We bidden voor en hopen op 

genezing en wensen haar beterschap toe. 
Voor dringende zaken kunt u natuurlijk altijd terecht 

bij de scriba of de praeses. 

Namens de kerkenraad, Hans van den Hoven. 
 

Schoonmaak kerk 
Binnenkort willen wij de kerk een grote 

schoonmaakbeurt geven en wij vragen vrijwilligers om 

ons te helpen. 
Op 24 juni worden de vloeren van de kerk 

schoongemaakt door een professioneel 
schoonmaakbedrijf. Wij vragen die dag een aantal 

sterke handen die helpen de stoelen en tafels te 

verplaatsen om het voor die mensen zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. De prijs is daar ook op gebaseerd. 

Zij maken schoon, wij, jullie, helpen met de 
aanverwante zaken. 

Voor dat zij gaan schoonmaken willen wij de zaterdag 
daarvoor dat is 18 juni, de kerk schoonmaken, met 

name de wanden van de kerkzaal, de keuken en de 

toiletten. Niet de vloeren en de ramen, dat is 
uitbesteedt. 

Wij zouden graag zien dat een aantal mensen zich 
vrijwillig hier voor beschikbaar stellen.  

Wij denken hieraan te beginnen om ca 08.45 uur 

zowel op vrijdag als op zaterdag. 
Wilt u zich aanmelden bij: 

Andries van Gemerden 
tel 0180-512603 

vangemerden-zijlstra@online.nl 
Bijvoorbaat dank 

 

 

 

 

 
Samenwijzer 

Kopij voor de volgende Samenwijzer,  graag voor 
maandag 29 mei inleveren. De periode loopt tot en 

met 31 juli. 

 
De bloemen  

van zondag 29 mei gaan naar… 
….. mevrouw D.D. Den Ouden-Verheuvel die op 25 

mei haar verjaardag vierde. 

van zondag 22 mei  zijn gegaan naar… 
…. mevrouw M. A. Gouwens- de Gier, die op 24 mei 

haar verjaardag mocht vieren. 
 

Koster 
28-5 t/m 1-6 dhr. J. Voogt 

 2-6 t/m  3-6 dhr. J. Klerk 

 4-6 t/m 10-6 dhr. P. van Gorkum 
11-6 t/m 17-6 dhr. A. van Gemerden 

 
De volgende zondagsbrief:  

Verschijnt op zondag 12 juni 2011. 
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