Lieve mensen,
Zaterdag 10 juli een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.
Verbonden in lief en soms ook in leed: we ontvingen een bericht van Stephan dat op 8 juli zijn
vader Theo is overleden. Heel kort daarvoor was geconstateerd dat hij acute leukemie had en
dat de artsen niets meer voor hem konden doen.
Stephan liet ons weten dat hij erg verdrietig is, maar ook reuze dankbaar dat hij zo'n lieve,
gulle en onzelfzuchtige vader heeft gehad.
Wij wensen Stephan en zijn zus Rian, hun partners Aldwin en Peter en de kleinkinderen veel
sterkte met het verlies van zorgzame en lieve vader en opa.
In komende viering wordt de vader van Stephan kort herdacht. De komende vieringen op een
rij:
 Zondag 11 juli om 11.00 uur gebedsviering met T. van der Meulen – OP WEG GEZET – Zij
vertrokken om te prediken, Marcus 6,12. U bent van harte welkom in de kerk, maar wilt
u mee- of terugkijken klik hier. En natuurlijk kunt u ook weer meelezen klik hier.
 Zondag 18 juli om 11.00 uur communieviering met Zr. Monica.
Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt om 10.00 uur
Afgelopen woensdag, was er een dienst voor met name senioren, deze woensdag kunt u weer
luisteren naar een bijzonder momentje, dit keer uitgezocht door Willem Meijer. Van harte
welkom om mee te luisteren klik hier.
Kerk open
 Woensdag van 11.00 – 12.00 uur.
 Zondag na de viering tot 12.30 uur.
Attentiebloemetje
Dit keer een bloemetje voor:
 De heer Dries en mevr. Corry Mebus. Als geloofsgemeenschap leven we mee met het
dragen van het verlies van een broer van Dries. We hopen dat onze bloemengroet goed
doet in de verwerking hiervan.
Ook zijn er bloemen bezorgd bij de heer Jan van Vliet die een handoperatie heeft gehad. We
wensen hem veel sterkte bij het herstel.
 Margo is met vakantie, dus Anja Mol neemt voorlopig de coördinatie op zich. Mocht u
iemand een bloemetje willen laten bezorgen, neemt u dan contact op met het
secretariaat.
Afgelopen week was – in ieder geval voor mij – een bewogen week. Maar er is ook volop
beweging: ik heb de proefdrukken van de nieuwe ONE en de Bewogen in Beweging al gezien.
U ontvangt ze eind van deze week.
lieve groet,
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