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BIJ DE DIENST
KNUTSEL- EN HANDWERKOCHTEND
Alle kerkgangers in deze kerkdienst op deze
bijzondere plaats, in het droogdok, een hartelijk
welkom. We hopen met elkaar een gezegende
dienst te beleven. Na afloop van de dienst is er
gelegenheid tot koffiedrinken.
BLOEMEN
Vanuit de gezamenlijke dienst in het Droogdok
worden drie bossen bloemen naar
gemeenteleden gebracht.
De eerste bos gaat met een hartelijke felicitatie
naar de heer en mevrouw Borsje-de Weger.
Morgen, 16 juli, zijn zij maar liefst 60 jaar
getrouwd.
De tweede bos gaat als blijk van medeleven
naar mevrouw Bea Herrewijnen-Poldervaart
in verband met het overlijden op 29 juni van
haar echtgenoot Piet Herrewijnen.
Het derde boeket gaat eveneens als blijk van
medeleven naar mevrouw Martie Lobs-de
Koster. Jarenlang was zij als een dochter voor
mevrouw Willemina Boot-de Koning die op 1 juli
overleed. Wij wensen alle nabestaanden veel
sterkte toe.
OMZIEN NAAR ELKAAR

Ook in de vakantie wordt er gewoon geknutseld!
A.s. dinsdag 17 juli kunt u weer samen met
andere dames kaarten maken, breien, haken en
andere hobby’s uitleven. We komen samen van
9.30–12.00 uur in de Schakel achter de kerk in
Nieuwenhoorn. Al het gemaakte werk kunnen
we niet zelf houden en daarom kunt u dit
eventueel doen t.b.v. de bazaar van de Kerk aan
de Dorpsstraat. Er is allerlei materiaal aanwezig!
Maar als u een gezellige ochtend wilt met een
kopje koffie en een praatje kunt u altijd
aanschuiven want er zijn nog lege stoelen. We
komen elke 3e dinsdag van de maand bij elkaar.
U kunt alvast 21 augustus 2018 noteren voor de
volgende ochtend.

Oproep zelfgemaakte kaarten
Onze oudere gemeenteleden krijgen met hun
verjaardag een handgemaakte felicitatiekaart.
Op dit moment zijn er heel weinig kaarten nog
op voorraad. Maakt u zelf kaarten en wilt u een
aantal voor dit mooie doel doneren, dan kunt u
contact opnemen met Lia Slooter  …

Van Martie Teeuwen kreeg ik onderstaand
berichtje.
Ik heb op 6 juli een schouderprothese operatie
ondergaan en zit tijdelijk, sinds 10 juli, in De
Vliedberg - Vliedberglaan 100 - 3253 VT
Ouddorp - kamer 128A.
Hartelijke groetjes,
Martie
De heer en Mevrouw de Jong-van Bloois zijn na
een aantal maanden eindelijk weer thuis
gekomen, ze hopen hier verder op te knappen.
Laten we hen blijven gedenken in onze
gebeden.

ZOMERPERIODE
Tijdens de zomervakantie van 15 juli tot en met
26 augustus is er evenals vorig jaar wel een
zondagsbrief, maar deze is alleen via de website
beschikbaar. De zondagsbrief zal dus niet bij
gemeenteleden thuis worden bezorgd en zal ook
niet bij de erediensten worden uitgereikt.
De orde van dienst is zoals gebruikelijk
eveneens via de website beschikbaar en zal ook
worden uitgereikt in het Droogdok, de
Dorpsstraat en de Vestingkerk. In de Petrakerk
zal gebruik worden gemaakt van de beamer en
is er geen orde van dienst op papier aanwezig.

COLLECTE-OPBRENGSTEN
Zondag 24 juni 2018
Diaconie: € 224,75
Bestemming: St. Goos
2e/3e collecte:
Kerk a/d Dorpsstraat: € 117,95 / € 67,30
Petrakerk: € 119,97 / € 45,58
Bestemming: werk in eigen gemeente /
Zorgboerderij op Aarde.
De opbrengst van de 3 collecte in het 2e
kwartaal is totaal € 1834,36. Bestemming:
Zorgboerderij Op Aarde te Brielle.
Zondag 1 juli 2018
Diaconie: € 206,71
Bestemming: PKN JOP
2e/3e collecte:
Vestingkerk: € 91,63 / € 74,80
Petrakerk: € 113,92 / € 82,90
Bestemming: werk in eigen gemeente /
St. HALIN.

BEDANKJES naar de KERKWIJZER
Wilt u de gemeente laten weten dat u het
ontvangen van de bloemen uit de kerk en
kaarten van gemeenteleden zeer op prijs hebt
gesteld dan kunt u dit doen door uw berichtje te
sturen naar:
redactie.kerkwijzer@pghellevoetsluis.nl

Kopij voor de zondagsbrief van 22 juli 2018 kan
gestuurd worden tot donderdag 19 juli 13.00 uur
naar Marjan de Haart alleen per mail:
zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl

Zondag 8 juli 2018
Diaconie: € 175,25
Bestemming: Kerk In Actie Kerk in het MiddenOosten
2e/3e collecte:
Kerk a/d Dorpsstraat: € 123,50 / € 83,10
Petrakerk: € 99,15 / € 38,16
Bestemming: werk in eigen gemeente /
St. HALIN.

UITNODIGING AAN U ALLEMAAL
In de kerkenraadsvergadering van 2 juli jl. heeft de kerkenraad met algemene stemmen het Plan van
Aanpak en de opdrachtformulering voor de verkenningsgroepen: “Samen gemeente zijn, op weg naar
2025” aangenomen.
Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit om aanwezig te zijn op de informatiebijeenkomst
hierover op donderdag 23 augustus a.s. om 20.00 uur in de Petrakerk.
Hier krijgt u meer informatie over het Plan van Aanpak dat vooral een verdieping/herbezinning is van een
aantal belangrijke punten uit het bestaande beleidsplan Ook is er gelegenheid zich op te geven voor de
diverse verkenningsgroepen.
Wij hopen op een grote opkomst!
Namens de kerkenraad,
Dick Roosink

