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Zondag 18 juli.
Een bijzonder feestelijke dienst: Suzanne Teresa Maria mag de heilige doop ontvangen,
dochter van Koen en Vicky Minderhoud-Kalverboer, Middelburgsestraat 116.
We lezen uit het evangelie Marcus 6: 30-44, een picknick met duizenden mensen.
Geven jullie ze maar te eten, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Maar waar haal je zo snel
voldoende eten vandaan als de winkels dicht zijn? Ze moeten het doen met wat
voorradig is. Vijf broden en twee vissen, meer schaft de pot niet. Maar ze doen het er
mee, en zie: ieder krijgt te eten en was verzadigd! Op welke wijze kan dit verhaal ons
inspireren? Dat wij zullen delen? Zal het dan allemaal goed komen, met ons, de wereld,
het milieu, etc.? Ik denk dat dit net iets te makkelijk gezegd is; zo gaat het immers niet,
kijk maar om u heen. Dat Jezus vraagt en doet, daar ligt voor mij de kern en boodschap
van dit verhaal. En dat heeft ook weer van alles te maken met de doop …
We hopen dat velen van deze feestelijke dienst getuigen mogen zijn. Familie, vrienden,
maar ook u als gemeente.
Voorafgaande reservering voor de dienst is nog altijd nodig, bij Piet Wielemaker,
voor vrijdagavond 19.00 uur. Per telefoon, of per e-mail: tel. 551365, e-mail:
pietwielemaker@hotmail.com.
Kinderen zijn ook welkom, crèche is in de Klimop, de kindernevendienst in de kerk.
En na de dienst is er koffie in de Klimop!
De bloemen gingen afgelopen zondag naar Mevr. M.M. Groenenberg- Jansen,
Noordeinde 2.
Vakantie en Ziekteverlof: Ds. Fred van Slooten heeft vakantie van 8 tot 29 juli.
Zelf pak ik na een paar weken ziekteverlof weer voorzichtig de draad op. Ik voel me
gewoon goed, dus waarom niet. Jammer genoeg zal het niet voor lang zijn, want het
vervolgtraject is in ieder geval een operatie in het Erasmus te Rotterdam, mogelijk
voorafgegaan door een chemokuur. In overleg met de voorzitter heb ik daarom
besloten geen werkzaamheden te verrichten die van mij afhankelijk zijn, zoals het
voorgaan in de kerkdiensten. Komende zondag is dus voorlopig de laatste dienst dat ik
voorga.
Heeft u in deze periode een predikant of pastorale zorg nodig, dan kunt u het beste
contact opnemen met de scriba Heleen den Haan via e-mail scriba@pknkoudekerke.nl
of telefonisch 0118-614757.

Overigens: u zult begrijpen dat ik niet wekelijks verslag ga doen van mijn situatie. Als er
belangrijke ontwikkelingen zijn hoort u er van.
En dank, veel dank voor al uw medeleven in de vorm van een appje, e-mail, en kaartje!
CKA: Inloopmorgen
Volgende week woensdag 21 juli, 10.00 uur mag de inloopmorgen weer starten.
U bent van harte welkom in de Klimop voor een bakje koffie/thee en een praatje.
Kindernevendienst
Van 25 juli tot 5 september is er geen kindernevendienst. De kinderen en de leiding van
de kindernevendienst houden in deze periode vakantie.
Maar we laten ze niet met lege handen de vakantie ingaan. De kinderen krijgen in de
dienst van a.s. zondag het kliederkerk thuisboekje zomer 'Op reis met Naäman' mee.
Een boekje vol met leuke opdrachtjes, verhaaltjes om zo op een creatieve
ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman uit de bijbel te gaan.
We wensen jullie allemaal een fijne vakantie en zien jullie graag in september weer
terug. En zeker op de startzondag van 19 september want daar gaan we iets leuks van
maken voor jong en oud.

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

diakonie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke
kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029

