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Zondag 21 juli 2019
Jaarthema: Een vaste blik op Jezus, tussen start en ﬁnish
Hebr 12: 1-2

Programma
Zondag 28/07
- Dienst
Zondag 04/08
- Dienst: Ds. G.Leuvenink
Zondag 11/08
- Dienst: Br. B.van Twillert
Zondag 18/08
- Dienst: Br. R.Demmendaal
Zondag 25/08
- Dienst: Ds. C.C.Stavleu
Zondag 01/09
- Dienst: Ds. A.H.Agtereek
Elke week vast programma op
Woensdag
- Bidstond
Woensdag
- Kaarten maken
Zaterdag
- Bidstond

- 10.00 uur
- 10.00 uur (avondmaal)
- 10.00 uur
- 10.00 uur
- 10.00 uur
- 10.00 uur (avondmaal)
- 09.00 uur
- 15.30 tot 17.00 uur
- 19.00 uur

Tijdens de zomervakantie blijft u wekelijks welkom voor de bidstonden en het kaarten maken, en
uiteraard onze zondagsdiensten elke week.
Voorlopig is dit de laatste weekbrief. De eerstvolgende editie zal op de startzondag, 8 september,
weer verschijnen.
Kidsweek 2019
We hebben inmiddels twee ﬁjne kidsmiddagen achter de rug! Maandag was het een beetje
fris en bewolkt maar gelukkig hadden we een partytent waardoor we beschut zaten. Er waren
ongeveer twaalf kinderen, we hadden het verhaal van Noach uitgebeeld en net op het moment
dat we vertelden en uitbeeldden dat de dieren de ark konden verlaten brak de zon door. De
sfeer was goed, er werd geknutseld, er waren spelletjes en er werd getennist. Woensdagmiddag
was het prachtig weer. Er waren al een aantal kinderen toen we aan het opbouwen waren maar
net voordat we met het programma begonnen kwamen er nog een heleboel kinderen bij en we
hadden ongeveer twintig kinderen bij elkaar die allemaal rustig naar het verhaal luisterden over
Esther. Uiteindelijk belandden we met z’n allen aan tafel met koning Ahasveros, Esther en Haman
aan het hoofd van de tafel. Na het verhaal was iedereen lekker bezig, er werden nagels gelakt, er
werd lippenbalsem gemaakt en er werd getennist en er werd twister gedaan. Erg ﬁjn dat we veel
vrijwilligers hadden en ook leuk dat er een aantal moeders bij bleven. Nu kijken we nog uit naar de
laatste middag op vrijdag. Dan gaan we het verhaal vertellen over de verlamde man die bij Jezus
kwam met zijn vier vrienden en in dit verhaal willen we de nadruk op Jezus leggen!
Startzondag
Op zondag 8 september zullen we met elkaar het nieuwe gemeenteseizoen weer beginnen. Een
mooie dienst met de inleiding van een nieuw jaarthema en na aﬂoop een heerlijk samenzijn met
elkaar onder het genot van een heerlijke BBQ. Zet deze zondag alvast in uw agenda!
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