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Weekbrief

Zondagschool/ On Track
Tijdens de 2e dienst is er zondagschool voor de groepen
1 t/m 4. Verteld wordt over Job doet boete uit Job 42. Het
thema is: Alles komt goed. Voor de groepen 7/8 is er On
Track.
Diaconiecollecte
Op zondag 1 juli is de diaconiecollecte bestemd voor het
jaarproject: Mercy Ships. Mercy Ships voert vanaf het
ziekenhuisschip de Africa Mercy medische operaties uit
en geeft training en voorlichting. Zij doen dit vanuit de
volgende christelijke visie: ‘In navolging van Jezus hoop
en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld,
omdat ieder mens kostbaar is.’ De medische operaties
van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Door trainingen en medisch onderwijs draagt Mercy Ships bij aan de verbetering van de
gezondheidszorg in een land. In 2015 is begonnen met
de bouw van een tweede ziekenhuisschip wat naar verwachting in 2020 in gebruik mag worden genomen. We
willen deze collecte van harte bij u aanbevelen!
Schoonmaken Oude school
Woensdag 4 juli wordt de Oude School weer schoongemaakt. De laatste keer voor de vakantie dus extra goed
schoonmaken. Wie komt ons helpen? Het is maar 1 keer
maand. We kunnen nieuwe hulpen goed gebruiken, dus
wie helpt ons? We beginnen om half 9.
Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomsten.
Deze zondagavond 1 juli is er weer een Horen, Zien en
Doen tienerbijeenkomst. Alle tieners vanaf klas 1 t/m 16
jaar worden van harte uitgenodigd voor deze tienerbijeenkomst, inloop vanaf 18.00 in Soos ‘de Korf’, Oudkerkseweg 68.
Vacature
Na het opstellen van 435 weekbrieven over een periode
van 10 jaar heeft Joke de Bruin aangegeven graag plaats
vrij te maken voor een enthousiaste opvolger.
De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit het wekelijks inzichtelijk maken van terugkerende en eenmalige activiteiten binnen onze gemeente. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan ons gemeenteleven. Want deelnemen aan activiteiten begint met het tijdig en juist informeren van elkaar.
De informatie wordt voor het grootste deel per mail aangeleverd door de diverse partijen. Hierbij zijn kleine aanpassingen aan de opmaak soms wel gewenst evenals het
rechtbuigen van kromme zinnen. Dus enige handigheid
met tekstverwerking komt wel van pas.
In de praktijk betekent dit dat er van maandag t/m donderdagochtend berichtjes binnen komen op een speciaal
daarvoor ingericht e-mailadres. Uiterlijk donderdagmiddag
wordt de weekbrief dan doorgestuurd voor verder productie en distributie.
Je werkt nauw samen met de mensen van de Zaaier en
de website zodat er geen berichten worden gemist.

Ds. L. Lammers
Ds. L. Lammers, Doopdienst
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Diaconie
Kerkrentmeesterlijke collecte
Kerkenwerk/Zendingsbusjes

En tenslotte heeft Joke aangeboden de fijne kneepjes van
het weekbrief-schrijven persoonlijk over te willen dragen
aan haar opvolger. Wie heeft er nog verdere aansporing
nodig.
Je komt met ons in contact door, hoe kan het ook anders,
door een berichtje aan weekbrief@hggop.nl te sturen.
Helaas geen watersportdag dit jaar
Maar niet getreurd we gaan elkaar toch ontmoeten. Houd
5 juli van 18.00 tot 23.00 vrij in je agenda. Geef je op en
houd je app in de gaten voor verdere instructies. Opgeven
kan via 06 247 10 668 tot 3 juli 00.00 uur.
Rond de Toren
Voor gemeenteleden uit wijk 9 en 10, die verder weg wonen en Rond de Toren niet thuis ontvangen, ligt een nieuw
(geadresseerd) exemplaar klaar onder de toren. In deze
Rond de Toren vind u tevens een brief van de missionaire
commissie met betrekking tot “Zendende Gemeente”.
Namens de redactie wensen we u veel leesplezier en een
fijne zomervakantie toe.
Verantwoording
De kerkrentmeesters ontvingen in de maand juni
€ 3.619,77. Onderweg werd ontvangen door Ronny van
Renswoude € 10,- € 50,- € 5,- en € 15,- t.b.v. onderhoud
kerk. De diakenen ontvingen: € 438,50 (algemeen),
€ 676,32 (St. Buitenhof), € 647,- (GZB),€ 605,32 voor inloophuis ‘de Hoop’ in Dordrecht, € 846,32 (Avondmaalscollecte voor Children Asking). Via de bloemengroet werd
nog € 10,- ontvangen en ook € 10,- via de HVD. De zendingsbusjes brachten € 917,64 op. Tenslotte verzamelde
de zondagsschool € 195,75 voor Mercy Ships. Hartelijk
dank voor al deze gaven!
Kidspraise
Zondag 8 juli is er weer een Kidspraise op de laatste zondag voor de zomervakantie. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom, neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. We maken er weer een gezellige tijd van! De
kinderen komen niet terug in de kerk en kunnen na de
dienst in de Oude School worden opgehaald. Fijne vakantie allemaal, zondag 2 september starten we weer met de
zondagschool. Tot dan! De leiding van de zondagsschool.
Vakantieberichten
Weekbrief
Dit is de laatste weekbrief voor de vakantie. Eind augustus
zal de volgende verschijnen.
Morgendiensten
I.v.m. de zomervakantie is er één morgendienst van zondag 15 juli t/m zondag 19 augustus. De morgendienst begint dan om 9.30 uur.

Agenda
Zondag 1 juli
o 18.00: Horen, Zien & Doen tienerbijeenkomst (zie bericht)
Maandag 2 juli
o 19.30-20.00: Avondgebed in de dakKAPEL
Dinsdag 3 juli
o 9.00: Vrouwengebedskring
o 19.45: Kerkkoor “Vita Nova”
Woensdag 4 juli
o 8.30: Schoonmaken Oude School (zie bericht)
Donderdag 5 juli
o 18.00-23.00: Zie bericht: 'Helaas geen watersportdag dit
jaar'
Vrijdag 6 juli
o 9.00-9.30: Morgengebed in de dakKAPEL
Zondag 8 juli
o 10.45: Kidspraise (zie bericht)

Pastorale coördinatie
Wil je iets delen? Neem contact op met je wijkouderling.
Wijk 1: Kees Slob (617404)
Wijk 2: Gerard van Wijngaarden (617709)
Wijk 3: Martien van Schoonhoven (618503)
Wijk 4: Henk Schoonderwoerd (692824)
Wijk 5: Jan Sterrenburg (610737)
Wijk 6: Henk Oskam (692641)
Wijk 7: Ron Stam (612172)
Wijk 8: Gert van Loon (615816)
Wijk 9: Folly Folkerts (617761)
Wijk 10: Marius Voets (06-53616045)
Ouderenwijk 1-5: Arie Korevaar (651551)
Ouderenwijk 6-10: Kees van Berchum (615029)

