Zondag 1 juli 2018
SAMEN-OP-WEG GEMEENTE
Berlicum Rosmalen

Op deze 3e zomer-zondag is deze dienst vooraf gegaan door Kerk op Schoot, een dienst voor de allerkleinsten in
onze gemeente: 0 tot 4 jaar. Het was niet alleen een feestelijk half uurtje voor de allerkleinsten, maar ook de
papa’s, mama’s, broertjes, zusjes en opa’s en oma’s hebben ongetwijfeld weer genoten van dit samenzijn.
Nu is het de beurt aan de “grote” mensen!
Een verhaal uit de Bijbel, Gods Woord; liederen die ons
dragen door de liturgie. Het afsluiten van een seizoen en
afscheid nemen. Nieuwkomers welkom heten in de
catechesegroep. Kortom, een viering met veel momenten die
ons uitnodigen om onszelf daarin te geven, te herkennen ook.
Weet je hier in dit huis van ontmoeting van harte welkom!
Ds. P. J. van Helden uit ‘s-Hertogenbosch is de vertrouwde
gastvoorganger van deze morgen. Ook voor hem een hartelijk
welkom!

Afsluiting seizoen kindernevendienst en lunch
Vandaag is de laatste zondag van de kindernevendienst voor de zomervakantie. In deze kerkdienst wordt door de
kindernevendienst afscheid genomen van de kinderen die in groep 8 zitten en na de grote vakantie naar de
middelbare school gaan. Tegelijkertijd worden ze verwelkomt door de leiding van de Catechese.
Traditiegetrouw zorgt de kindernevendienst voor de lunch na de koffie in De Kiem.
U bent hiervoor allemaal van harte uitgenodigd kunt allemaal aanschuiven.

De collecten zijn in deze dienst bestemd voor de diaconie en de kerk; de extra collecte is voor het onderhoud van
het kerkgebouw.
Voor het eerst in de kerk?
Bent u/ben jij vandaag voor het eerst in de kerk en stel je contact op prijs? Schrijf dan je naam, adres
enz. in het welkomstboek op de leestafel (in de kerkzaal bij het raam bij de ingang). U/Je hoort dan
spoedig van ons.
U bent na de dienst natuurlijk van harte welkom voor koffie en fris. Dat is gratis. Wel is er de
zogenaamde koffiedoos t.b.v. een diaconaal project (zie hierna)
Koffiedrinken na de dienst
Zoals gebruikelijk is er na de dienst weer gelegenheid om gezamenlijk koffie, thee of limonade te drinken, achter
in de kerk. U/Jij bent natuurlijk van harte welkom! Denkt u ook aan een bijdrage in onze koffiedoos?
Op initiatief van Ruurdje van Poppel is de opbrengst van de koffiedoos bestemd voor een gemeenschapscentrum
in Cambodja: COLT (Cambodian Organization for living and Temporary-care). Dit centrum, waar Ruurdje zeven
maanden werkte, biedt dagopvang voor kinderen van 3 tot 6 jaar waarvan de ouders op de vuilnisbelt werken.
Ook biedt COLT onderdak aan oudere kinderen voor wie de thuissituatie erg onveilig is (o.a. in verband met
misbruik, mishandeling en gedwongen prostitutie). COLT zorgt voor de verzorging en onderwijs van deze
kinderen.

Collecte-opbrengsten
De collecte-opbrengsten van 24 juni jl. voor resp. de diaconie, kerk en extra collecte voor het onderhoud van het
kerkgebouw zijn als volgt: diaconie: € 36,10 , kerk € 42,85 en extra collecte € 41,95.
De opbrengst van de Koffiedoos was €24,30.
Hartelijk dank!
Fotowedstrijd "de toekomst tegemoet"
De zomer staat voor de deur en we zien allemaal met positief verlangen onze
zomervakantie tegemoet.
"De Toekomst Tegemoet" is het jaarthema voor het komende jaar 2019 en zoals elk jaar
maken we een jaarkalender. Deze jaarkalender willen we het komende jaar opsieren met
foto's die passen bij het jaarthema "de toekomst tegemoet".
Wat is er dan mooier om alle (amateur)fotografen uit te dagen om deel te nemen aan een heuse fotowedstrijd en
hen te vragen om tijdens de komende zomerperiode een foto te maken die past bij ons jaarthema. Foto’s kunnen
digitaal worden ingeleverd t/m 1 september 2018 op het volgende mailadres : linda.kemink@hetnet.nl
Na het sluiten van de termijn zullen alle foto's worden beoordeeld en zal een winnaar worden aangewezen. Alle
ingeleverde foto's maken overigens kans om te worden opgenomen in de jaarkalender.
De winnaar verdient een slagroomtaart voorzien van zijn of haar foto en natuurlijk de eeuwige roem.
Met vriendelijke groet,
het college van kerkrentmeesters

Bij de Hand op vakantie
Vanwege de vakantie liggen ook de persen van de “Bij de Hand”
in de zomervakantie stil.
Wij wensen u een fijne vakantie en zijn u graag weer van dienst
vanaf zondag 26 augustus.
Voor de komende weken ziet het preekrooster er als volgt uit:
8 juli:
15 juli:
22 juli:
29 juli:
5 aug:
12 aug:
19 aug:

Ds. K.F.W. van Veen, Kranenburg (Duitsland)
Ds. H.J. Veltkamp, Zaltbommel
Ds. H. Tacken, Rosmalen
Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot, ‘s-Hertogenbosch
Nog niet bekend
Ds. H. van Tilburg, 's-Hertogenbosch
Ds. H.J. Veltkamp, Zaltbommel

Nadenkertje:

Ons gebed is de stem van ons geloof, wetende en vertrouwende dat God alles weet en voor ons zorgt.

Redactie: Henk de Laat en Mees van Wijngaarden.
E-mailadres: delaat@home.nl Kopij voor "Bij de Hand" insturen vóór vrijdag 17:00 uur.

