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EREDIENSTEN
03-06-18
08.45u.
16.00u.

10-06-18
08.30u.
16.0ou.

17-06-18
08.45u.
16.00u.

24-06-18
08.45u.
16.00u.

SoW-kapel, preeklezen br. Havinga
Ontmoetingskerk Zevenaar, ds. R. A. Nijhoff
Collecten: kerk en VSE

SoW-kapel, ds. R. A. Nijhoff
SoW-kapel, ds. D. Grutter, Rijnsburg
Collecte: diaconie
In beide diensten viering Heilig Avondmaal

SoW-kapel, ds. G. F. de Kimpe, Barneveld/Voorth.
SoW-kapel, ds. R. A. Nijhoff
Collecten: kerk en diaconie
Belijdenis in de middagdienst

SoW-kapel, drs. P. Houtman, Barneveld
SoW-kapel, ds. A. Balk, Wageningen
Collecten: kerk en VSE
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01-07-18
08.45u.
16.00u.

SoW-kapel, ds. R. A. Nijhoff
Ontmoetingskerk Zevenaar, ds. A. Balk, Wageningen
Collecten: kerk en diaconie

KERKENRAAD
2. Onderling dienstbetoon
Pastoralia: seizoenseinde
Juni. Het einde van een werkseizoen, en ook van het kerk-seizoen. Toch
loopt het kerkelijk jaar na Pinksteren door tot ruim in november. En dan
begint het nieuwe kerkelijk jaar met Advent.
Maar we zijn allemaal gewone mensen. Deze weken leven de meesten van
ons naar de zomervakantie toe: als je de gezondheid daarvoor hebt – wat
niet vanzelfsprekend is, zoals een aantal van ons aan den lijve ervaren –
en nadat je van nazomer tot voorzomer actief bent geweest.
Dus ja: seizoenseinde. Medio juni een laatste vergadering van de
kerkenraad; eind juni nog een afsluitende ‘heidag’. Eind mei waren de
laatste catechisaties. En gesprekken met twee jongeren die hun
vertrouwen op Jezus Christus hardop willen uitspreken (verheug u alvast
op zondagmiddag 17 juni, D.v.). Plus de laatste OntmoetingsAvond binnen
het jaarthema Drinken met elkaar, het laatste en meest ontspannen
deelthema: Samen uit…. Dat ‘samen uit’ kon ook al tijdens de Happie-toer
van zaterdag 26 mei. Arnolda en ik waren daar helaas niet bij. Wij hadden
zelf ook een familiedag, met lichamelijke bloedverwanten. Maar ik zag
gezellige foto’s op Facebook.
Intussen vraagt ook het komende seizoen om voorbereidingen. Over
catechisaties en een jeugdclub heb ik contact met de GKv van Doesburg.
De raad bezint zich op een nieuw jaarthema (o.a. op die heidag). En, al
klinkt dat zakelijker, ook de nieuwe privacy-wetgeving (sinds 25 mei jl.)
vergt enige actie; u kunt mails daarover tegemoet zien. Ook los van
wetgeving: privacy, vertrouwelijkheid en onderlinge veiligheid in de
gemeente zijn pastorale thema’s, die ten minste jaarlijks in de raad op
tafel komen.
Reacties? robnijhoff[at]planet.nl; 0318-527433
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COMMISSIE VAN BEHEER
3. Opbrengst collecten
April
1-apr. kerk
8-apr. Diaconie HA
15-apr. kerk
TU Kampen
22-apr. kerk
Ukraine
29-apr. kerk
VSE
8-apr. Deurcoll Roman

131,02
126,67
95,26
75.30
87,08
92,77
92,22
85,20
117,64

DIENSTGROEP SAMENLEVEN
4. Diverse persberichten
De volledige tekst is op te vragen via de redactie.
Warm hart voor de zending? Kom naar de Zendingsconferentie op 15
juni 2018!Het Bestuur van de Oekraïne Zending houdt op vrijdagavond 15
juni 2018 een zendingsconferentie in de GKv Rehobothkerk, Dirk
Staalweg 43 te Ermelo. Leden van Z&H teams, predikanten, maar vooral
ook belangstellenden uit de regiokerken van Gelderland en Flevoland, zijn
van harte welkom om deze conferentie te bezoeken.
Als bestuur van Vakantiekring De Oase zijn we op zoek naar
vrijwilligers die ons willen helpen tijdens onze vakantieweken. Die hulp
hebben we nodig om mensen met lichamelijke beperkingen een fijne
vakantieweek te kunnen bieden.
www.vakantiekringdeoase.nl
Tijd voor het eerste Gereformeerd Kampioenschap Wielrennen, op
donderdagavond 21 juni 2018 op de Utrechtse Heuvelrug. Voor meer
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informatie en inschrijven: zie
www.gereformeerdkampioenschapwielrennen.nl.
De SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk) ondersteunt vier kleine
gereformeerde kerken in Oostenrijk en Zwitserland. Zij dragen het
Evangelie van Jezus Christus uit in een sterk geseculariseerde omgeving.
www.ssro.nl
De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een
nieuwsbrief uit. Hiermee willen we gemeenten en gemeenteleden
informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee
kerken. www.onderwegnaar1kerk.nl/nieuwsbrief/
Het volgende kerkblad zal verschijnen D.V. 1 juli 2018. Kopij kunt u
inleveren uiterlijk tot en met zondag 24 juni 2018 bij de redactie.
Houdt u er rekening mee dat het kerkblad van 1 juli a.s. de gehele
zomervakantie zal beslaan? Het volgende kerkblad zal verschijnen DV
zondag 2 september. Kopij daarvoor kunt u inleveren tot en met zondag
26 augustus 2018.
Kopij kunt u inleveren handgeschreven of via e-mail kerkblad.
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