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Na een heerlijk ontspannen vakantie heb ik de draad weer opgepakt. Een goed begin gelijk: de 
voorbereiding van de kerkdienst van komende zondag, waarin we na lange tijd eindelijk weer een keer met 
elkaar brood en wijn kunnen delen. 

 
Zondag 18 juli – Viering Maaltijd van de Heer  
Lezen Ezechiël 2, 1-7 en Marcus 6, 1-6 
Voorganger ds. Margo Trapman 
 
De laatste keer dat we de Maaltijd van de Heer met elkaar gevierd hebben, was oktober vorig jaar. Met 
Witte Donderdag hebben we wel stil gestaan bij de laatste Maaltijd die Jezus met zijn leerlingen had maar 
ook toen konden we geen brood en wijn met elkaar delen. En dat kan nu tot mijn vreugde wel weer een 
keer. 
Brood en wijn als teken van God met ons, als teken van Jezus in ons midden aanwezig. Gedachtenis aan 
zijn leven, zijn lijden, sterven en opstaan. Dankzeggen voor het licht van de genade waarin we mogen 
leven. Verwachting en aanzegging van Gods Koninkrijk van vrede en recht. 
 
Na de dienst koffie en thee in de tuin als het droog is en daar ziet het wel naar uit. Welkom! 
 
Zondag 25 juli 
Voorganger ds. H.G. Dijk uit Acquoy 
 
- ZINGEN 
Met ingang van de maand juli zingen we het slotlied weer met de hele gemeente. De overige liederen 
worden voorlopig gezongen door voorzangers. Voor augustus zal dit opnieuw bekeken worden. 
 
- STREAMING  
Voor de streaming  is er een zomerstop. Wel zal er steeds  na afloop van de dienst een geluidsopname  op 
de website worden geplaatst. Wie niet naar de kerk kan komen, kan deze beluisteren. Deze opname kan 
ook opgevraagd worden op CD. De opname van zondag 11 juli is helaas mislukt en dus niet beschikbaar. 
 
- AANMELDEN  
Is voorlopig even niet nodig 
 
- BASISREGELS 
De basisregels blijven gelden om zo het hele kleine risico dat er nog is op besmetting zo klein mogelijk te 
houden. 
Dus:  * anderhalve meter afstand houden (3 stoelen en 1 rij afstand tussen mensen van verschillende 

huishoudens) 
* handen ontsmetten bij binnenkomst 
* thuisblijven bij klachten die op corona kunnen wijzen (tenzij u getest bent en de uitslag ‘geen 
corona’ is). 

 

Kinderkerk 
Er is nog kinderkerk op zondag  18 juli. En er is een leuke verrassing voor de kinderen. Daarna is het 
zomervakantie. 
 



Kaars aansteken 
Aan het begin van de dienst, na de mededelingen zal de ouderling de kaarsen op de Avondmaalstafel 
aansteken. Als teken van verbondenheid met elkaar en als teken van Gods aanwezigheid in de kerk en bij 
ieder thuis, kan ieder die dat wil dan ook zelf thuis een kaars aansteken. 
   

Voorbeden 

Als er iets of iemand is, die zondag in het gebed genoemd mag worden, laat het me even weten, dan geef 
ik het door 
 

Bloemen 
Zondag 27 juni gingen de bloemen naar fam. Finck, zondag 4 juli naar mw. vd Woude - Posthumus  en 
zondag 11 juli gingen de bloemen naar mw. Esseveld als groet en bemoediging uit de gemeente. 
   

Collectes 
De diaconale collecte, Maaltijd van Heer is zondag 18 juli voor Stichting, St. Vincentius 
De diaconale collecte is zondag 25 juli voor lokale diaconie 
 
De overige collectes zijn als gebruikelijk voor de kerk en voor onderhoud gebouwen. 
In de kerk zullen er schaaltjes  staan bij de uitgang  voor uw goede gaven. U kunt ook uw bijdrage 
overmaken op  
- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674 
- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144 
Van harte bij u aanbevolen! 
   

Kinderen jarig 
Er zijn de komende weken geen kinderen uit de kerk jarig. 
Ouders die het leuk dat hun kind bij de verjaardag post uit de kerk krijgt, kunnen hun kind bij mij 
aanmelden. (Verjaardagen en adressen mogen alleen vermeld worden als ik daar toestemming voor krijg.) 
   

Volwassenen jarig 
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 
 Lief en leed 
Alle zieken en degenen die hen verzorgen Gods nabijheid toegewenst. 
   

Tot slot 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van 
de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk  ook. 
De volgende mailing is op vrijdag 30 juli, als u een bericht heeft, dat graag uiterlijk donderdagavond 
aanleveren. Bij voorbaat dank! 
 
   
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende. 
   
Met een hartelijke groet, gezondheid, vrede en alle goeds, 
ds. Margo Trapman 


