Groeigroepen - Het is al weer bijna drie jaar geleden dat we de Alpha
gemeentebreed zijn begonnen. Ruim honderd mensen, jong en oud deden hier aan
mee. Wat was het goed om zo gemeentebreed ons te verdiepen in het woord en
elkaar beter te leren kennen. Mede door COVID is er de afgelopen 2 jaar weinig
aandacht geweest voor het onderwijs in de gemeente. De kerkenraad is zich zeer
bewust hoe belangrijk het onderwijs dmv de groeigroepen voor onze gemeente is.
Het is daarom een groot verlangen om in september weer te starten met een studie
gemeentebreed. Op 12 juli willen we iedereen uitnodigen die in een groeigroep
heeft gezeten of leiding heeft gegeven en iedereen die nog niet heeft meegedaan en
een verlangen heeft om mee te doen. We willen dan met elkaar bedenken hoe we
dit vorm kunnen geven zodat we in september weer kunnen starten met de
groeigroepen. Jong en oud iedereen is welkom. Tijdens de ledenvergadering zal hier
ook aandacht aan worden besteed. Start om half 8 in de kerk. Ben je verhinderd
maar wil je graag meedoen, laat het ons dan weten. Henk van Deijk en Carla Tuk.
Save the date! Bbq gemeentedag - Zaterdag 3 september willen we weer een
leuke en gezellig gemeentedag organiseren. Zet de datum alvast in uw agenda.
Verdere info volgt.
Kinderwerk - In de morgendienst van zondag 3 juli 09:30 uur stappen de kinderen
van groep 8 over naar het jeugdwerk. Wij wensen namens het kinderwerk de
kinderen een goede vakantie toe, veel plezier op de nieuwe school en bij het
jeugdwerk. Ga met God bij al deze nieuwe stappen. Als omstandigheden veranderen
en kinderen in een nieuwe levensfase komen, blijft God dezelfde en gaat Hij met hen
mee. Deuteronomium 31:6
Inzegenen nieuwe kerkenraadsleden - Op zondag 10 juli a.s. worden de nieuw
gekozen kerkenraadsleden zr. Annelies van den Hoven en br. Geoff Flikweert
bevestigd en ingezegend in de ochtenddienst die geleid zal worden door
ds. E. De Jong.

