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Orde van dienst 

18 augustus: 9.30 uur dhr. Metselaar, gezamenlijke dienst in de Kruiskerk 

 
Bloemen 

De bloemen zijn met een groet van de gemeente gegaan naar mevr. Frieling aan de Doorndistel 

 

Vakantie 

Beste gemeenteleden. 
De komende weken zal ik niet in de gemeente zijn. Ik heb vakantie. Onze reis gaat naar Noor-

wegen, ons favoriete vakantieland. Eind augustus hoop ik er weer te zijn. Ik wens u allen Gods 

nabijheid en zegen toe en hoop u in gezondheid terug te zien. 
Hartelijke groet, ds. Harry Klaassens. 

 
Startzondag 8 september 2019: Een nieuwe start voor een nieuw seizoen. 
Er is een mooi programma samengesteld voor de startzondag op 8 september. Het ziet er als 

volgt uit: We starten met een kerkdienst en het thema is: “ Hoop”. Het koor “Le Groupe Evange-

lique” verleent medewerking aan deze dienst, zij zingen voornamelijk hedendaagse, veelal Ne-

derlandse gospelliederen. 

Na de dienst drinken we samen koffie met iets lekkers er bij. Tijdens de koffie komen we met 

elkaar in gesprek aan de hand van enkele onderwerpen uit de zgn. “kletspot”. Na de koffie slui-
ten we af met een maaltijd. 

Voor de catering worden vrijwilligers gevraagd. Om dit alles in goede banen te leiden stelt de 

diaconie onderdelen samen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Het één en ander wordt 

nog nader toegelicht door de diaconie. 

We hopen met elkaar een goede zondag te hebben en inspiratie op te doen voor een nieuw sei-
zoen. 
De diaconie 

 
Kostershuis  

Op zaterdag 7 september wordt u uitgenodigd voor het “open huis” van het oude kostershuis, 
u bent welkom tussen 9.00-12.00 uur. Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u onze 

kringloopwinkel bekijken. 

Om het huisje vol te krijgen kunnen we veel tweedehands goederen gebruiken, het liefst klein 

spul; servies- en glaswerk, boeken, gereedschap, potten en pannen, speelgoed, schilderijen, de-

coraties, langspeelplaten, bestek enz. enz. 

Ook kunt u bij ons elektrische apparaten inleveren, we controleren of ze het doen, zo niet, dan 
worden ze gerecycled. Koelkasten en diepvriesapparatuur kunnen wij helaas niet gebruiken. 

Elke woensdagmorgen tussen 9 en 11 uur kunt u de spullen brengen, wilt u het laten halen, 

neem dan contact op met Elze Velzing of Koos Hollander.  

 

Kerkdiensten 
25 augustus   : 9.30 uur dhr. J. van Vondel uit Emmer Compascuum 

Ouderling van dienst  : D. de Jong-Beuker 

Organist   : Gea Fictorie-Smeman, trompet Hester Mansens-Fictorie 

Collecten   : 1e pastoraat, 2e kerk, uitgang onderhoud gebouwen 

Welkom    : ZWO 
 

Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl 
 

‘Vrees niet het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning.’ 
- Pythagoras 
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