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Zondag 25 juli.
Veel gewissel komende zondag. Ds. Fred van Slooten wordt vervangen door ds Hans
Neels die op zijn beurt wordt vervangen door Wim Cevaal achter het orgel. (Hebt u
trouwens afgelopen zondag gehoord dat het orgel gestemd is? Organist Peter van de
Heuvel was er blij mee: “Mijn brillenglazen stonden op springen, zo vals was het orgel”.
De tekst voor deze zondag is psalm 73. Een psalm waarin het heftig toegaat. Met de
vijanden wordt de vloer aangeveegd (zachtjes uitgedrukt, de psalm is er zelf feller
over), maar ook klinkt er een enorm Gods vertrouwen in door.
Graag voorafgaande reservering bij Piet Wielemaker, voor vrijdagavond 19.00 uur. Per
telefoon, of per e-mail: tel. 551365, e-mail: pietwielemaker@hotmail.com.
Vanaf deze zondag is er geen kindernevendienst tot 19 september vanwege vakantie.
Ze zijn uiteraard de hele zomer hartelijk welkom in de vieringen!
de bloemen gingen afgelopen zondag naar Gilles Izeboud, Middelburgsestraat 83.
Vakantie ds. Fred van Slooten heeft vakantie van 8 tot 29 juli.
Pastoraal beraad: woensdagavond is er een vergadering van het pastoraal beraad. Al
wie daarbij betrokken is heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen. Ik besef dat het
wel een beetje overdreven ijverig is om eind juli nog te vergaderen, maar nu mag het
(corona …) en bovendien is er ook even overleg nodig hoe verder met de organisatie
van het pastoraat.
Tot slot:
Bemin en doe dan wat je wilt:
wil je zwijgen, zwijg uit liefde,
wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde,
wil je corrigeren, doe het uit liefde,
wil je vergeven, vergeef uit liefde.
Draag de bron van liefde in je hart,
want uit liefde kan alleen het goede
voortkomen. Augustinus, preken op de Eerste brief van Johannes, preek 7,8 (Ep.Io.tr,7,8)

Een hartelijke groet aan u allen! ds Anne-Gera Los
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