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Vandaag Tentdienst
De Celebration Time groep organiseert samen met pastor Wia Marinus een dienst
om 14 uur in de feesttent op de “Fabryksfiive”. Iedereen van harte welkom! Het zal een levendige dienst
zijn met de muziekgroep Victorious. Er zijn 2 collecten : 1 e Diaconie 2 e kerk
Na afloop zal er koffiedrinken zijn.
Volgende week
Op zondag 26 juni hebben we een dienst om 09:30 uur in de Alexanderkerk waarbij we
verder lezen uit het verhaal van Ruth, de Moabitische. Voorganger is ds. W.L. de Jong .
Organist dhr. P. vd Lugt. Er zijn twee collecten 1 e kerk in actie 2 e kerk
We zijn bij Pinksteren begonnen met dit verhaal en we lezen nu het einde.
Uit de gemeente:
Er zijn enkele zieken in de gemeente.
We wensen hen allen veel sterkte en Gods zegen toe.
Bloemengroet : dhr. B. Yntema. B. v. Sytzamawei 17

Bezorger : dhr. N. Halbesma.

Agenda
20-06-2022

19.45

MFC/ It Ljochte Fjild

vergadering

Grote Kerkenraad

Gaat u ook mee op vakantie?
Het vakantiebureau organiseert vakanties met aandacht voor senioren en mensen met een zorgvraag. De vakanties
zijn van zaterdag tot zaterdag, zijn verspreid door het jaar heen en vinden plaats in Dennenheul in Ermelo, Nieuw
Hydepark in Doorn en Hotel IJssel vliedt in Wezep. Ook kunt u kiezen voor een van onze vaarvakanties op het schip
Prins Willem-Alexander.
Tijdens de vakantieweken kun u deelnemen aan allerhande activiteiten. U kunt wandelen of (rolstoel/duo) fietsen in
de prachtige omgeving van de hotels, mee met een excursie, deelnemen aan een spel of genieten van een optreden.
U kunt zelf kiezen waar u aan deel wilt nemen.
Onze vrijwilligers ondersteunen u daar waar nodig. Ook als u een zorgvraag heeft, staan de vrijwilligers voor u klaar:
verpleegkundigen en verzorgenden continueren de zorg zoals u dat thuis gewend bent.
De vakantieweken worden mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland en hebben een open
protestants-christelijk karakter: iedereen is van harte welkom! Een predikant of geestelijk verzorger is aanwezig,
verzorgt de zondagse viering en is beschikbaar voor een goed gesprek.
Meer informatie / reserveren
Wilt u meer informatie over onze vakantieweken of een vakantie
aanvragen? Vraag dan onze vakantiegids aan via
info@hetvakantiebureau.nl, (0343) 74 58 90 of kijk op onze
website: www.hetvakantiebureau.nl.
Hier vindt alle informatie over data, tarieven en voor wie de
vakantieweken bedoeld zijn.
Vrijwilliger worden? Vakantieplezier staat centraal!
Lijkt het u leuk om onze vakantiegasten een heerlijke onbezorgde
week te bezorgen? Meld u dan nu aan als vrijwilliger.
Aanmelden kan via www.hetvakantiebureau.nl/vrijwilliger, hier

vindt u ook meer informatie over ons vrijwilligerswerk.
Of u kunt contact opnemen met Wim van der Tas, onze coördinator vrijwilligers wvandertas@hetvakantiebureau.nl,
(0343) 74 58 98 Wij verwelkomen u graag!
Voor meer informatie of vragen Kunt u contact opnemen met een diaken. in dit geval met:Alie Posthumus.
Telefoon:0511-423093
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