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Erediensten
Zondag 27 augustus
Dienst in de Oude Kerk, aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds Wim Kievit; organist: Gonny van der Maten
Op de tiende zondag van de zomer geeft het (lutherse) leesrooster de gewetensvolle lezingen van Psalm 32
en Lucas 18:9-14 aan. Het wondermooie lied LB 377 ‘Zoals ik ben’ sluit daar naadloos op aan. In deze
viering speelt Gonny van der Maten het Toccata in g moll van Johann Pachelbel, een Interludium
(‘tussenspel’) van Albert de Klerk en als uitgeleide de Fuga in C van Dieterich Buxtehude. Het koffiedrinken is
vanwege de verbouwing van de orgelgalerij zowel achter als voor in de kerk.
Zondag 3 september ‘Deel-je-leven-viering’ in de Wilhelminakerk
aanvang: 10.30 (!) uur, thema: samen leren.
Er zijn geen diensten in de Open Hof en de Oude Kerk.
In de Emmakerk gaat om 10.00 uur ds Tietsje Abee uit Lioessens (Friesland) voor.

Agenda
Uitstapje voor senioren naar Groeneveld
Dinsdag 19 augustus zijn we met een gezellige groep senioren uit de verschillende wijkgemeenten op stap
geweest. De boottocht was een groot succes. Vooral ook omdat het een uitgesproken manier was om elkaar
eens beter te leren kennen. Een van de deelnemers heeft gevraagd dit in Dichtbij namens de groep te
vermelden. Men vond dit initiatief voor herhaling vatbaar. Op dinsdag 19 september hebben we weer een
uitstapje gepland. Dus niet zoals eerder werd vermeld, op 5 september. Om 10.15 is het verzamelen op de
parkeerplaats van kasteel Groeneveld. Wie geen eigen vervoer heeft kan dat even melden bij opgave. We
drinken eerst gezellig koffie en gaan daarna de bloemsierkunstexpositie bekijken. Om 12.00 uur staat dan
een tafel voor ons klaar om gezamenlijk te lunchen. Consumpties zijn voor eigen rekening. Wij zullen voor
kaartjes zorgen om de expositie te bezoeken. We krijgen dan groepskorting. Geef u snel op, uiterlijk 10
september, bij: Marry Scheffer, tel. 6015306, Joke Idenburg, tel. 6010179 of Henk Boor, tel. 6015621
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