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Geest van God, zo vol van liefde 
vul mijn hart en ziel en met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 
 
Als een moeder mij omhelzend, 
een omarming dag en nacht, 
zo voed jij je met je lichaam, 
vormt me door je zorg en kracht. 
 
Als een vader mij beschermend, 
breng je inzicht, harmonie 
en je zet me op je schouders  
zodat ik de wereld zie. 
 
lied 685, melodie met de oorspronkelijke, Engelse tekst is te beluisteren op 
https://www.youtube.com/watch?v=RctHEo_bVLI 
Zondag zingen we dit lied in de dienst. 
 
Ik heb een aantal dingen die ik graag bij u onder de aandacht breng. Voor het overige verwijs ik u graag 
naar het kerkblad. 
 

Zangdienst in de St Janshof 
Woensdag 15 juni om 15.30 uur. Van harte welkom om mee te zingen. Erik Appeldoorn verzorgt de liturgie 
deze middag. Na afloop is er koffie en thee. 
 

Zondag 19 juni – koffie en thee 
Als het weer meewerkt, is de koffie en thee zondag na de dienst in de tuin, bij minder weer is het in de 
kerk.  
 

Beleidsplan 
In de toren staat een bus met formulieren voor alles wat u aan de kerkenraad mee wilt geven over het 
nieuw te schrijven beleidsplan. In het kerkblad kunt u meer informatie vinden. Is er iets niet duidelijk, 
neem dan contact op met iemand van de kerkenraad. U mag uw inbreng ook via de mail sturen of in de 
brievenbus van de pastorie doen. 
 

Open kerkendag 
In het vorige kerkblad stond de ‘Open kerkendag’ aangekondigd op Tweede Pinksterdag met de belofte dat 
meer informatie zou volgen. Deze dag is niet doorgegaan, maar naar volgend jaar uitgesteld. Tegen die tijd 
hoop ik u alsnog meer te kunnen laten weten. 
 

Bezorging kerkblad 
Wie wil 6x per jaar een aantal kerkbladen wegbrengen? Het gaat om een wijkje van 13 kerkbladen. Een 
mooie aanleiding voor een kleine wandel- of fietstocht. Melden bij ondergetekende. Dank alvast voor de 
medewerking. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RctHEo_bVLI


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. 
   
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende. 
 
Met een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman 
 


