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derde zondag na Trinitatis

Keer u tot mij en wees mij genadig. Ik ben alleen en ellendig. Zie mij in mijn
nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. (Psalm 25: 16,18)
Zondagslied 944: ‘Ik zal zo spreekt de Here…’
Liturgische kleur: Groen
Voorganger: Pastor Guus Ruijl
Dienstdoende ambtsdrager: Frank van der Horst en Niek Schmidt
Organist: Willemijn Roodbergen
Koster: Janny en Reinoud Koolhaas
Bloemen: ???
Psalm
Goed en rechtvaardig is de Heer: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt
hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de
weg van de Heer voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij,
Heer, mijn grote schuld, omwille van uw naam. (Psalm 25: 8-11)
Extra collecte voor Amnesty International
Amnesty International is niet gebonden aan enige regering, ideologie of
godsdienst. Het is een onpartijdige organisatie die geen actie voert vóór of tegen
regeringen of politieke systemen. Amnesty vindt dat onder ieder systeem de
rechten van de mens dienen te worden nageleefd en helpt slachtoffers van
schendingen van die rechten, in welk land ook. Daarom durven wij een bijdrage
van u te vragen voor deze extra collecte.
Onder Ons
Op woensdag 20 juni a.s. gaan wij met onze ouderen naar Partycentrum ‘Onder
Ons’ voor een heerlijke lunch. Heeft u zich al aangemeld? U kunt dit doen t/m
zondag 10 juni 2018 bij Hanny van der Horst tel.: 015 - 261 60 66 of Suus Riet
tel.: 070 - 888 26 57 of 06 - 15 63 01 21.
Schrijfactie Amnesty International
Onder het koffiedrinken na de dienst bent u in de gelegenheid om mee te doen
aan de maandelijkse schrijfactie (deze willen wij opnieuw in proberen te voeren).
U krijgt brieven mee naar huis waarin u aandacht vraagt voor burgers wiens
rechten niet worden gekend, dan wel geschonden.

