


Zingen na de dienst 
In juni is enkele keren na de dienst buiten 
gezongen. Zingen tijdens de dienst is voorlopig 
niet verstandig. Na de vakantie bekijken we 
opnieuw wat mogelijk is. Voor komende weken 
wordt een liederenblad gemaakt. Wie wil kan 
na de dienst meezingen op de parkeerplaats 
voor het KC. Uiteraard geldt: 1,5 m afstand. 



Collectes 
Het werk van de diaconie, de kerk en de 
zending gaat door. Wilt u dit ook steunen nu 
er niet in de kerk gecollecteerd kan worden? 
Dit is belangrijk. De bankrekeningnummers 
volgen op de volgende sheets met een QR-
code waarmee u via de camera-app direct in 
de betaalomgeving komt. 
 
 





Diaconie 
Het rekeningnummer is: 
NL75 RABO 03177 046 48 
Collectedoel: Open Doors 

Naast het zelf overmaken van uw 
gaven kunt u er ook voor kiezen om 
gebruik te maken van QR-code 
rechts. 
Deze kunt u eenvoudig met uw 
camera app scannen, waarna u naar 
de betaalomgeving wordt doorgeleid. 



Kerk 
Het rekeningnummer is:  
NL06 RABO 03177 015 25 
Naast het zelf overmaken van uw 
gaven kunt u er ook voor kiezen om 
gebruik te maken van QR-code 
rechts. 
 
Deze kunt u eenvoudig met uw 
camera app scannen, waarna u naar 
de betaalomgeving wordt doorgeleid. 
 



Zending  
Het rekeningnummer is:  
NL06 RABO 03177 015 25 
(Onder vermelding van Zending) 

Naast het zelf overmaken van uw 
gaven kunt u er ook voor kiezen om 
gebruik te maken van QR-code 
rechts. 
Deze kunt u eenvoudig met uw 
camera app scannen, waarna u naar 
de betaalomgeving wordt doorgeleid. 



Bezoeken kerkdienst 
Welkom weer in de kerk! 
Het blijft wel nodig om u aan te melden. 
Hiervoor is een online reserveringssysteem. 
De link staat in de nieuwsbrief en op de 
website. Ook kunt u bellen met Greet Bikker. 
De scriba is op vakantie.  



Bijbels gevraagd 
Voor evangelisatiewerk onder truckers en in 
steden ben ik op zoek naar gratis (Nieuw 
Testament) bijbels  in de Nederlandse en 
buitenlandse taal. Heeft u een of meer 
exemplaren liggen die u niet meer gebruikt, 
laat het dan weten: Arie Bot, Cronjéstraat 16 
of mail: gavoorgoudvandaag@gmail.com 



Hulpdienst: bel gerust 
In deze tijd waarin we vanwege het 
coronavirus afstand houden van elkaar, willen 
we de hulpdiensten extra onder de aandacht 
brengen. We zijn ervoor elkaar om te helpen 
waar dat kan en mag!  
Wouter van den Hoek tel. 06-46073846 
Henri Ruitenberg tel. 06-53632568 
Gert Turien tel. 06-55880128 
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