Zondag 30 mei 2021
De voorganger in de kerkdienst is ds. Alice Langbroek. Alice en haar man Evert zijn
door OMF als zendingswerkers uitgezonden naar Indonesië. Vanwege de
coronapandemie verblijven zij nu al geruime tijd in Nederland, en vindt hun werk
online plaats.
Voor wie hen nog niet kent: zij versturen een paar keer per jaar een gebedsbrief
naar hun sponsors en belangstellenden. Klik hier om zo'n gebedsbrief te bekijken en
een indruk te krijgen van hun werk en leven.
De schriftlezing is uit Lukas 8:22-39.
Collecte
De collecte is voor l'Abri.
Een gift overmaken kan via de GIVT-app (klik hier voor meer informatie) of naar de
bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571 4597 49 onder vermelding van
30 mei 2021.
De videodienst staat zondag om 10.00 uur klaar op kerkdienstgemist.nl.
Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.

Bloemen
De bloemen zijn deze week voor Alice Langbroek, als dank voor haar inspanningen om
de videodienst van zondag mogelijk te maken. Voor Alice is het de eerste keer om
op deze manier in een kerkdienst voor te gaan, maar was direct bereid om
deze uitdaging aan te gaan.
Meditatie
Er is weer een nieuwe meditatie op de website geplaatst, deze keer geschreven door
ds. Dick Mak.
Stilte avond online 2 en 30 juni
Beste gemeenteleden, naar aanleiding van de geslaagde stilte avonden in de 40dagentijd organiseren wij in juni weer twee online stilte avonden. De avonden zijn
bedoeld om te oefenen en kennis te maken met verschillende vormen van stilte-tijd en

voor een ieder toegankelijk. We zullen bijeenkomen op woensdag 2 en 30 juni. We
houden de stilte avond via 'Zoom'. U kunt zich opgeven op het volgende emailadres: stiltebezinningtehuis@gmail.com vermeld hierbij de datum/data waarop u
mee wilt doen. U ontvangt een link in uw inbox op de dag van de
bijeenkomst. De avond zal starten om 20:00 en ongeveer een uur duren. Er is ook
ruimte om even bij te kletsen. Wij hopen u één of beide avonden te mogen
ontmoeten!
Vriendelijke groet, de werkgroep Stilte en Bezinning

Terug naar het WLG
We verwachten zondag 13 juni - na een half jaar van videodiensten - weer te starten
met kerkdiensten in het WLG. Tot er sprake is van verdere versoepelingen van de
maatregelen, wordt een maximum van 30 kerkgangers aangehouden.
Voor het aanmelden zal gebruik worden gemaakt van een online reserveringssysteem,
namelijk kerkbezoekplanner.nl.
Binnenkort ontvang je hierover een aparte gemeentemail, met daarin een toelichting
en de link om je aan te melden voor de kerkdiensten op zondag 13, 20 (met
kindernevendienst), 27 juni en 4 juli (met kindernevendienst).
Vacatures kosters en stoelenzetters
Er zijn vacatures ontstaan voor kosters en stoelenzetters. Om weer diensten in
het WLG te kunnen houden, is het uiteraard belangrijk dat deze vacatures ingevuld
worden!
De kosters werken volgens een rooster en zijn ongeveer om de vijf weken aan de
beurt.
De koster opent en sluit de school en zorgt ervoor dat alles klaar staat voor de
kerkdienst. Denk daarbij aan het bedienen van de alarminstallatie, het podium
klaarzetten en weer opruimen, de lokalen openen en sluiten, laatkomers
binnenlaten :-), controleren of alles netjes is opgeruimd en dergelijke. Je bent op een
kosterszondag zo’n 3 – 3,5 uur aanwezig in de school. In onze gemeente krijgen de
kosters een vrijwilligersvergoeding.
Ook zijn er stoelenzetters nodig om de kerkzaal voor de dienst klaar te zetten en na
de dienst weer in de oorspronkelijke opstelling terug te zetten. Als stoelenzetter ben je
ongeveer eens in de zeven weken aan de beurt.
Als je als als koster of stoelenzetter je bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met
Albert en Giny Koerts (aengkoerts@home.nl). Je kunt je ook met z'n tweeën opgeven
als kosters- of stoelenzettersduo (bijvoorbeeld met je partner of zoon / dochter). Als je
eerst meer informatie wilt, kun je een uitgebreide taakomschrijving bij Albert en Giny
opvragen.

Orgel te koop
De orgelcommissie (Jan Blom en ondergetekende) heeft in het najaar van 2020 ons
orgel naar de bouwer ervan, Henk Klop in Garderen, gebracht voor reparatie en
taxatie. Inmiddels is dat klaar, en Klop taxeert het orgel op een bedrag tussen 30.000
en 32.000 euro.
Zoals toegezegd aan de kerkenraad en aan de gemeente bieden wij het orgel nu eerst
te koop aan binnen de gemeente en (via gemeenteleden) aan derden die belangstelling
hebben getoond. Geïnteresseerden onder u kunnen een bod uitbrengen waarover de
kerkenraad vervolgens een besluit neemt. Mocht dat bod naar het oordeel van de
kerkenraad te laag zijn, dan wordt het orgel te koop aangeboden in diverse orgel- en
kerkbladen.
U heeft twee weken de tijd om over eventuele koop na te denken, de uiterste datum
om een bod te doen is zaterdag 12 juni.
Als u geïnteresseerd bent kunt u zich melden bij Johan de Groot; hij kan ook
technische informatie geven over het orgel, indien gewenst.
Namens de orgelcommissie, Johan de Groot

