
Mededelingen

Voor onze gasten

Fijn dat u als gast bij ons in de dienst aanwezig wilt 
zijn.

De Bijbelvertaling die we hanteren is de Herziene 
Statenvertaling. De liederen die we in deze dienst 
gaan zingen worden weergegeven op dit scherm.

We hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen en 
wensen u een gezegende dienst toe.

Diensten

Zondag 24 mei – 1e Pinksterdag

09:30u: ds. J.P. Rozema

14:30u: ds. J. Oosterbroek

Maandag 25 mei – 2e Pinksterdag

09:30u: Gezinsdienst

Zondag 31 mei

09:30u: ds. J.P. Rozema

14:30u: ds. J.P. Rozema

Zondag 7 juni

09:30u: ds. J.P. Rozema

14:30u: ds. J.P. Rozema

Kindernevendienst

Tijdens de morgendienst kunnen de kinderen van 
groep 1, 2 en 3 van de basisschool naar de 
kindernevendienst gaan. Tijdens het naspel van het 
lied voor de preek kunnen de kinderen de kerk 
verlaten. Ze worden tijdens de collecte weer 
opgehaald door de ouderling van dienst.

Zondagsschool

Vanmiddag is er zondagsschool voor groep 2.

Collecten

Tijdens de dienst zijn er 2 collecten, de 1e voor de 
kerk en 2e voor het bouwfonds.

In beide diensten is er vandaag bij de uitgang een 
extra collecte voor de Buitenlandse Zending. 

Kennismakingsbezoekjes

In de hal bij de keuken ligt een inschrijflijst voor 
kennismakingsbezoekjes met ds. Rozema.
Hierop kunt u invullen welk tijdstip u het beste 
uitkomt.

Het betreft wekelijks de woensdagavond (2x),
donderdagochtend (2x), donderdagmiddag (3x) en 
donderdagavond (2x).



Rommelmarkt (1)

Op 6 juni a.s. organiseert de GWC weer haar 

jaarlijkse rommelmarkt van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

U kunt dus alvast uw zolder opruimen en uw 

“rommel” voor verkoop aan de GWC aanbieden.

De spullen kunt u brengen bij Luuk en Marjan 

Bruggers en wel op:

Zaterdag 30 mei tussen 9.00 en 12.00 uur.

Door de week in overleg tussen 18.00 en 19.00 uur.

Laatste bezorgdag is maandag 1 juni a.s.

>>>

Rommelmarkt (2)

<<<

De spullen kunnen geplaatst worden op de 

aanwezige wagens.

Geen spullen op de grond plaatsen en ook niet 

voor de schuur neerzetten!

Voor het brengen kan men contact opnemen met 

Luuk en Marjan op telefoonnummer 0599-331125.

Mocht er niet opgenomen worden dan kunt u het 

antwoordapparaat inspreken met uw telefoonnummer 

dan kunnen ze u terug bellen.

Wandeltochten
Afgelopen woensdag hebben een aantal vrouwen 

van de gemeente samen gewandeld. Dit was een 

spontane actie die op het gezamenlijk koffiedrinken

van zondag 1 mei is bedacht.

Het is zo goed bevallen dat we er nu een wekelijks 

iets van willen maken.

Dus vrouwen heb je zin om te wandelen, doe dan 

mee en sluit je aan.

We starten elke woensdagavond om 19.00 bij de 

kerk. We wandelen ongeveer een uur. Als doel 

hebben we gesteld om op een sportieve manier 

elkaar te ontmoeten. Zijn er vragen dan kun je 

‘s avonds bellen met Elly Wubs 0599-332440.

Liturgie morgendienst
Zondag 24 mei 2015

Psalm 67 vers 1 en 2 LvdK

Gezang 244 vers 1 en 2 LvdK

Opwekking 350 vers 1 en 2 Opw

Psalm 16 vers 4 en 6 OB

Schriftlezing Handelingen 2 vers 1 t/m 13 HSV

Efeze 1 vers 13 en 14 HSV

Gezang 477 vers 1 en 2 LvdK

Verkondiging ‘Met eigen woorden spreken van Gods grote daden’

Gezang 22 vers 1, 4 en 2 EG

Psalm 75 vers 1 OB

Lied 270 vers 1 en 2 ELB

Liturgie middagdienst
Zondag 24 mei 2015

Gezang 242 vers 1 en 2 LvdK

Psalm 119 vers 1 en 3 OB

Schriftlezing Psalm 43 HSV

Romeinen 8 vers 18 t/m 30 HSV

Psalm 116 vers 1, 3 en 8 LvdK

Verkondiging ‘De Geest leert bidden’

Psalm 43 vers 3 en 4 OB

Gezang 244 vers 1 en 2 LvdK

Gezang 244 vers 3 en 4 LvdK


