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Zondag 11 september – startzondag  

Deel je leven 

Als start voor het nieuwe kerkelijke seizoen beginnen 

we met een dienst voor jong en oud.  

Zoveel kunnen we met elkaar delen: geloof, hoop en 

liefde,  talenten,  eten en drinken, taart en knikkers…… 

En dat willen we gaan doen op deze startzondag. 

Van jong tot oud, iedereen is van harte welkom.  

Na de dienst willen we graag delen in elkaars bakkunst.  

We hopen dat velen aan de slag zullen gaan om iets 

lekkers te bakken voor bij de koffie. 

Graag weten we vooraf hoeveel appeltaarten, boterkoeken, cup cakes of ander 

gebak we kunnen verwachten.  

Zondag 28 augustus en 4 september kunt u uit verschillende mogelijkheden een 

keuze maken. Of uw eigen idee aandragen. U kunt ook aan Liesbeth Visscher 

(582 49 38) doorgeven wat u wilt bakken voor deze startzondag. 

Het gebak kunt u startzondag in de consistorie brengen. 

 

 

Verloting schilderij van onze kerk. 

Zoals u weet is in juni onze vroegere predikant ds. Riemersma overleden.  

Uit zijn nalatenschap kregen wij een schilderij van onze kerk, bedoeld om dit te 

geven aan een gemeentelid dat daar blij mee zal zijn. Besloten is nu om dit 

schilderij te verloten. 

Op zondag  4 september én op startzondag 11 september zal het schilderij in de 

hal van de kerk hangen zodat u het kunt bewonderen. In de consistorie ligt dan 

een inschrijflijst. Heeft u belangstelling voor het schilderij, schrijf in ! 

Zondag 11 september vindt na de kerkdienst de verloting plaats in de kerk.   

Wie - o - wie zal de gelukkige zijn ? 



 

‘koffie met de krant’ kring                                                

Ook in dit seizoen gaan we weer met elkaar uit de krant 

lezen .  

Iedere eerste donderdagmorgen van de maand  zullen we bij 

elkaar komen in de consistorie.  Met elkaar delen we dan wat ons is opgevallen in 

‘de’ krant en andere media.  

De eerste keer zal bij uitzondering op de tweede donderdag van september 

plaatsvinden. Op donderdagmorgen 8 september zal de eerste bijeenkomst zijn. 

We beginnen om 10.00 uur. 

 

Bijbelkring 

De bijbelkring zal ook in het nieuwe seizoen weer gehouden worden.  

In de regel zullen we elke derde donderdag van de maand bij elkaar komen,  

‘s middags om 14.30 uur.                                                         

Dit betekent dat de eerste keer  zal zijn op donderdag 15 september. 

Meer informatie bij ds. Hillegonda Ploeger, tel. 035 88 793 99 

 – email: hmploeger@gmail.com   

 

Lied van de week 

Bijna drie jaar zingen we uit het ‘nieuwe’ liedboek. In die jaren hebben we vaak 

als het lied van de week een ‘nieuw’  lied gezongen.  

Bij de keuze van die liederen lieten we ons voornamelijk leiden door een landelijk 

rooster. Dat was bedoeld om vooral ‘onbekende’ liederen te leren zingen. Dat 

lukte de ene keer beter dan de andere keer. Nu na drie jaar stopt dit rooster.  

En dat biedt voor u nieuwe mogelijkheden! 

 

Vanaf oktober kunt u invloed hebben op de keuze van het lied van de week.  

Zijn er liederen (of psalmen) die u graag voor de dienst wilt zingen?   

Geef die dan door. Ik zal dan een keuze maken uit uw suggesties. 

ds. Hillegonda Ploeger 
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