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Dat de weg naar je toekomt, 
dat de wind je steunt in de rug, 
dat de zon je gezicht laat stralen, 
dat de regen je akker vruchtbaar maakt, 
dat God tot op de dag dat we elkaar weer zien 
je draagt in de palm van zijn hand. 
 
Lied 821 

 
Zondag 20 november - Gedachteniszondag 

ds. Margo Trapman 
Van harte welkom voor koffie en thee na de dienst 
   

Zondag 27 november – Eerst Adventszondag 

ds. H.G. Dijk uit Acquoy 
   

(Niet) parkeren op het kerkplein 

Helaas heb ik nog niets nieuws te melden. Er wordt aan een regeling gewerkt. Op dit moment worden er 
weer waarschuwingen en boetes uitgeschreven, dus nog even geduld en uw auto ergens anders 
neerzetten. 
   

Luistertip: ‘De mensen die we missen’ 
Een lied van Sela dat aansluit bij de gedachteniszondag: ‘de mensen die we missen’. 

‘God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 

Het hele lied is te beluisteren op https://www.sela.nl/liederen/212/de-mensen-die-we-missen.html 

 
Open Herberg 
Donderdag 24 november van 10.00 – 12.00 uur bent u weer van harte welkom voor koffie of thee en 
gesprek in de consistorie. 
   

Gespreksavond LHTBIQ+  
Op dinsdag 29 november 2022, aanvang 19.30 uur, in de kerk of consistorie, afhankelijk van het aantal 
mensen dat we verwachten is er een gespreksavond over homoseksualiteit en geloof. Zie de uitgebreide 
informatie in het kerkblad. 
Een avond om met elkaar in gesprek te gaan, wat meer te weten te komen over allerlei begrippen rond dit 
onderwerp, om te spreken over de bijbel. LET OP: Franneke Hoeks, voorganger van de San Salvator 
geloofsgemeenschap in de Den Bosch heeft door omstandigheden af moeten zeggen als gespreksleider. Ik 
zal de avond nu zelf leiden. 
LET OP: Er zijn op dit moment zo weinig aanmeldingen, dat de kerkenraad heeft besloten deze avond te 
annuleren als er dit weekend niet meer mensen laten weten dat ze mee willen praten. 
Ik hoop dat velen zullen komen, ook wie dit misschien een lastig onderwerp vindt, er niet zo goed raad 
mee weet, het misschien wel een gepasseerd station vindt of er niet zo’n mening over heeft. Het is fijn als 
u zich van te voren aanmeld, dan weten we op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Aanmelden 

https://www.sela.nl/liederen/212/de-mensen-die-we-missen.html


kan bij mij of via de intekenlijst in de toren. Van harte welkom!  
ds. Margo Trapman 
 

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 


