
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 26 april
09:30u: ds. J.P. Rozema
14:30u: ds. J.P. Rozema

Zondag 3 mei
09:30u: ds. D.P. Verdouw
14:30u: Leesdienst

Zondag 10 mei
09:30u: ds. J.P. Rozema
14:30u: ds. G. Huisman

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.

Vandaag is er bij de uitgangen een extra 
eindemaandscollecte voor noodhulp aan Oekraïne.

Verkoop collectemunten

Vrijdag 1 mei is er weer collectemuntenverkoop van 
18:30 uur tot 19:15 uur.

Tijdens de verkoop kan voor de voedselbank 
pannenkoekenmeel/mix worden ingeleverd in de hal.

Noodhulpactie Oekraïne

De hulpverlening vanuit Dorcas en ZOA 

richt zich op de meest kwetsbaren: 

2.000 gezinnen met jonge kinderen, 

ouderen en gehandicapten.
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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

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. 

Over het waar en wanneer u uw spullen kunt 

brengen wordt later meer informatie verstrekt.

Ouderenmiddag
Woensdag 29 april om 14:30 uur wordt er voor de 

ouderen weer een gezellige middag georganiseerd in 

de zaal achter de kerk. Als afsluiting van de middag 

gaan we samen soep, brood en slaatje eten.

Opgave via de lijsten bij de uitgangen, of bij 

Ina Wubs of Aly Raveling. Ook bij vervoersproblemen 

kunt u bellen met Ina of Aly.

Dauwtrappen
Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) willen we weer 

gaan dauwtrappen. We hopen om 07:45 uur te 

vertrekken voor een fietstocht van ongeveer 15 km.

Nadien is er koffie bij de kerk (dit jaar geen ontbijt).

Psalm 46 vers 1 en 6 OB

Gezang 21 vers 1 en 3 LvdK

Psalm 139 vers 14 LvdK

Psalm 71 vers 9 en 10 LvdK

Schriftlezing: Psalm 71 HSV

Psalm 71 vers 13 LvdK

Verkondiging: Wat wil je later worden?

Gezang 455 vers 1, 2 en 3 LvdK

Joh. de Heer 14: Wat God in deze tijd zoekt…

Liturgie morgendienst
Zondag 26 april 2015

Psalm 27 vers 1 en 2 LvdK

Gezang 402 vers 1 LvdK

Psalm 103 vers 3 en 4 LvdK

Schriftlezing: Genesis 1, vers 26 t/m 31 HSV

Schriftlezing: Romeinen 5, vers 12 t/m 21

Psalm 103 vers 5 LvdK

Verkondiging: Adam herademt in Gods Adem

Gezang 330 vers 1, 2 en 3 LvdK

Psalm 36 vers 2 en 3 OB

Gezang 44 vers 1, 2 en 3 LvdK

Liturgie middagdienst
Zondag 26 april 2015
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