Zondag 11 juli 2021
De voorganger in de kerkdienst is ds. Dick Mak.
Het thema van de dienst is: ‘de wijsheid van boven’ (Jakobus 3:13-18)
In deze dienst wordt Sam Oomen, zoon van Reinoud Oomen en Angela
Hoogeveen, gedoopt.
Klik hier voor de orde van dienst.
Collecte
De collecte is voor Diaconaal Project Het Overweeghuis.
Er wordt tijdens de kerkdienst weer gecollecteerd. Deze GIVTzenders zijn nu in de
collectezakken bevestigd zodat nu ook een gift gedaan kan worden via de GIVT app
door je telefoon bij de collectezak te houden.
Meer uitleg hierover lees je hier. Ook liggen er foldertjes in de hal om mee te nemen.
Succes voor iedereen die kiest voor geven via GIVT!
Een gift overmaken kan ook naar de bankrekening van de diaconie, NL17 ABNA 0571
4597 49 onder vermelding van 11 juli 2021.
Kerkdienstgemist.nl
De kerkdienst kan thuis vanaf 10 uur worden gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl.
Iedereen een goede en gezegende dienst gewenst.
Angela en Reinoud feliciteren met de doop van Sam? Klik hieronder:
Feliciteer Angela en Reinoud

Terug naar het WLG
Bekijk hier de lijst met kerkgangers van a.s. zondag.
Aanmelden voor zondag 18 en 25 juli kan via

Let op: deze button is alleen bedoeld om je voor de eerste keer aan te melden.

Heb je je al eerder aangemeld, gebruik dan voor volgende aanmeldingen of
wijzigingen de beheerlink die je ontving na je inschrijving. Beheerlink kwijt? Dan kan je
deze via de button weer aanvragen.

Geboortenieuws
In het gezin van Leon en Mirjam van der Werf (sinds kort woonachtig in Leek / wijk 12)
is maandag 5 juli dochter Lieke geboren. Mirjam appte: “Het gaat goed met ons! Lieke
doet het goed en Norah vindt het erg leuk allemaal”.

Meditatie
Vandaag verscheen er weer een meditatie op de website, deze keer geschreven door
Peter Dijkstra.
AKR
De algemene kerkenraad vergadert a.s. woensdag 14 juli om 19.30 uur.

