Kerk aan de Linge
PKN Gemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN 30 JULI 2017, 6e ZONDAG VAN DE ZOMER
Kleur: groen. Groen is de kleur van het gewone leven van alledag. Kleur ook van de hoop. Hoop als een vast
vertrouwen dat God ons niet alleen laat: de Heer komt!
9.30 uur Bethelkerk – ds. B. Steenwijk uit Nijkerk
Ouderling van dienst Henk van ‘t Pad
Organist
Bert Versteeg
Lector
Rina Bogerd
Kindernevendienst
Vandaag is er geen kindernevendienst.
Collectes
1. Kerk, 2. Onderhoud gebouwen. Bij de uitgang zijn de busjes voor de bloemengroet.
Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
Liederen
Lied 280: 1 t/m 6; Lied 280: 7; Lied 836: 1 en 5; Lied 836: 2, 3 en 4; Psalm 133; Dit is mijn
troost (Jaap Zijlstra: melodie liedboek voor de kerken 1973 nr. 429); Lied 416; Lied 425
Lezingen
Lukas 15: 11 - 32
Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandelinge.nl, 0345-631455.
Helaas blijft Ria Hagedoorn (Glashof 3) nog enkele weken in het Erasmus MC (Afd. psychiatrie, unit CP2g,
‘s Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam). Na een gesprek met haar behandelende arts bleek dat ze na de
behandeling van de ECT medicatie krijgt om terugval te voorkomen. Deze medicatie moet ingesteld worden en dat
kost ongeveer drie weken. Dus Ria komt niet eerder dan 19 augustus naar huis. Dhr. J. Klaarenbeek (Lingedijk
135, Oosterwijk) zal op donderdag 3 augustus een gecompliceerde maagoperatie ondergaan.
Bloemen. De bloemen uit de dienst van zondag 16 juli zijn als groet en medeleven gebracht bij Jannie de WeerdRiemersma, Van Egmondstraat 7.
HiP, Hulp in Praktijk. Als u in een situatie terecht komt waarbij u voor een korte periode praktische hulp nodig heeft
kunt u contact met ons opnemen. Telefonisch met mevrouw Ria van Splunder, tel. 0345-632433 of Annie
Bruggeman, tel. 0345-632444 of via de e-mail, kadlhulpinpraktijk@outlook.com.
Kleurplaat in plaats van kindernevendienst. Voor de scholen is het zomervakantie! Deze weken is er dan ook
het traditionele vakantierooster van de Kindernevendienst. Vandaag is de enige zondag dat we er niet in zijn
geslaagd leiding voor de Kindernevendienst te vinden. Voor de jongste kinderen ligt er een kleurplaat klaar op een
tafel in de nevenruimte, die ze bijvoorbeeld tijdens de preek kunnen kleuren. De komende weken is er wel
‘gewoon’ Kindernevendienst en vanaf zondag 20 augustus wordt er weer gewerkt met de drie groepen.
Vanaf deze plek wensen wij u en jullie allemaal een fijne zomer. Leiding Kindernevendienst
Zomervakantie. Ds. Johan van den Berg heeft vakantie van 29 juli t/m 20 augustus. Gedurende deze periode zal
ds. Ben Heijting hem in voorkomende gevallen vervangen.
De werkgroep Herinrichting Kerkzaal Bethelkerk heeft al de nodige ideeën en reacties ontvangen; daar zijn we
blij mee! Hebt u nog geen gelegenheid gehad uw reacties te geven, mail deze dan gerust naar donga@upcmail.nl.
Graag ontvangen wij ook foto’s van kerkzalen waar u geweest bent en waarvan u iets wel of juist niet mooi en
aansprekend vond. Verder hebben we bij ons kerkblad informatie verspreid over een prijsvraag voor een nieuw
ontwerp van de inrichting van de kerkzaal. Deze prijsvraag is bedoeld voor de jongeren/kinderen in onze
gemeente, maar uiteraard zijn voorstellen van oudere gemeenteleden ook van harte welkom!
Startweekend Komt u/jij ook naar het startweekend? Wanneer: zaterdag en zondag 9 en 10 september. Wat we
gaan doen laten we gauw weten. Wie wil er voor wat lekkers bij de koffie zorgen zondag 10 september? Graag
doorgeven aan Christina Boogaard (christinaderuiter73@gmail.com tel: 06-30284545)
Werkgroep startweekend, Ida Kuijntjes, Marjan Zwolle, Erik de Gier, Matthijs en Christina Boogaard
Collecten d.d. 23 juli 2017: Kerk € 146,35 en Diaconie € 155,85.
Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen
Inloopspreekuur. In de vakantiemaanden juli en augustus is er geen inloopuur.
Kerkdiensten op zondag 6 augustus 2017
9.30 uur
Bethelkerk
ds. Ben Heijting
17.00 uur
Grote Kerk
dr. L.F. de Graaff uit Tiel

Uw kopij voor de nieuwsbrief stuurt u tot donderdag 19.00 uur naar nieuwsbrief@kerkaandelinge.nl

