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ORDE VAN DIENST
Kerkdienst 28 juni 2020
A.s. zondag wordt de dienst vanuit de Dorpskerk uitgezonden via Kerkdienstgemist
Dorpskerk. De dienst wordt geleid door ds. Siebe Roozenboom.
Download de liturgie van zondag 21 juni.
Deze keer 2 bladen voor de kinderen, die u hieronder kunt downloaden.
Download Blad 1.
Download Blad 2.

MEDELEVEN
Op donderdag 25 juni is dhr. Hendrik Markvoort (Vianenweg 135) overleden in de leeftijd
van 86 jaar.
Op vrijdagmorgen 26 juni is in de Diessenplas (k. 407) overleden mevr. Jantje Visscher op de
leeftijd van 80 jaar.
ACTUELE ONTWIKKELINGEN
Verruiming van de maatregelen
Woensdag heeft het kabinet de laatste persconferentie voor het zomerreces gegeven. We
mogen steeds een beetje meer. Dat is fijn! Maar we moeten ook oppassen en goed zorgen
voor elkaar.
Als kerkenraad kijken we goed wat tot de mogelijkheden behoort en wat (nog) niet. Op 5 juli
de eerste dienst in de Kandelaar en op 12 juli vanuit de Dorpskerk. U krijgt via de nieuwsbrief
precies te horen hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Gemeentezang mag nog niet, maar er
zijn wel kleinere alternatieven. We onderzoek het en hanteren een gebruiksplan waarin we de
afspraken vastleggen.
Synode schaart zich achter nieuwe visienota
Bijna de voltallige generale synode schaarde zich vrijdag achter de visienota ‘Van U is de
toekomst’. Hiermee zet de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die

de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale
oecumene en een leven lang leren als gelovige. Lees meer >
Voor de kerkenraden in het land een mooie uitdaging om te kijken wat we er plaatselijk mee
kunnen ontwikkelen in onze eigen gemeenten.

BEZINNING
Meditatie 'Waar heb jij je blind op gestaard?'
Nu in de zomerperiode juli – augustus de uitzendingen van Bezinning en Muziek tijdelijk stil
liggen is er een mooi alternatief:
In deze periode zendt tv-programma Met hart en ziel negen zomermeditaties uit. Drie
predikanten nemen de kijker mee in ontmoetingen met personages uit het bijbelboek
Handelingen.
Kijk HIER voor meer informatie.
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