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Namens uw kerkenraad willen wij u het volgende meegeven. Per 
1 juli mogen de kerkdiensten weer bezocht worden door 100 
gemeenteleden. Inmiddels is namens de kerkenraad, de 
kerkvoogdij in samenwerking met de kosters doende in de 
organisatie hiervan. Het ligt in de lijn der verwachting dat de 
diensten per wijk bezocht kunnen worden, waarbij de RIVM 
richtlijnen in acht genomen zullen worden. Ook zal er vooraf 
geregistreerd worden wie er hoopt te komen. Nadere details in 
dezen zullen wij u medio juni via de e-mail doen toekomen.  
Op de site van onze landelijke kerk: www.hhk.nl kunt u ook één 
en ander lezen onder Corona en de kerk. 

 
Kerkdiensten: Voorzang: 

 
Zondag 7 juni 
10:00 Ds. K. ten Klooster Geb. des Heeren : 2 en 3  
16:00 Ds. W.M. van der Linden Psalm 30 : 5 en 6 
 
Zondag 14 juni 
10:00 Ds. K.J. Kaptein Psalm 84 : 5 en 6  
17:00 Ds. K.J. Kaptein Psalm 87 : 3 en 4 
 
Zondag 21 juni 
10:00 Ds. K.J. Kaptein Psalm 86 : 5 en 6  
17:00 Ds. K.J. Kaptein Psalm 139 : 1 en 5 
 

 
Bijdrage landelijke kerk 
Zondag 7 juni zal de diaconiecollecte bestemd zijn als bijdrage 
voor de landelijke kerk. De bijdrage voor de landelijke kerk 
wordt gevraagd naar grootte van de gemeente ook hierin 
hebben wij onze verantwoording te doen. De collecte wordt van 
harte aan bevolen. 
 
Fonds noodlijdende gemeenten en personen 
Op zondag 14 juni is de diaconiecollecte bestemd voor het fonds 
noodlijdende gemeenten en personen. Door middel van dit 
fonds helpen gemeenten elkaar op financieel gebied zodat 
geld(gebrek) geen obstakel hoeft te zijn voor een goede 
voortgang van de Woordverkondiging en het gemeenteleven. 
Met name de kleine(re) gemeenten profiteren van dit fonds. 
Voor 2020 hopen en rekenen we opnieuw op uw steun om dit 
werk mogelijk te maken. Zeker in deze tijd van bevelen wij deze 
collecte aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting MAF 
Op zondag 21 juni zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de 
stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) MAF is er voor mensen 
die in afgelegen gebieden leven. Nu het coronavirus bestreden 
wordt, worden de MAF piloten ingezet om hulpgoederen te 
bezorgen in delen van de wereld waar het meest nodig is. Steunt u 
mee? 
 
Attentie 
Wij willen allen die hebben meegewerkt aan de pinkster attentie 
hartelijk danken. Zonder u/jullie enthousiasme was dit niet mogelijk 
geweest. 
 
De diaconie  
 
Uitzending muziekprogramma 
Iedere dinsdagavond is er een uitzending voor de kerktelefoon 
en kerkdienstgemist.nl (20.00 – 21.00 uur). De laatste dinsdag 
van de maand is dat een uitzending waarin een preek wordt 
voorgelezen zoals u gewend bent. Op de andere dinsdagavonden 
zal er een mooi en gevarieerd muziekprogramma worden 
verzorgd. U hebt daarbij de gelegenheid om andere luisteraars 
op muzikale wijze te groeten en te bemoedigen door een psalm 
of lied dat ten gehore wordt gebracht, speciaal te bestemmen 
voor de ander. Graag willen we u van harte uitnodigen hieraan 
deel te nemen om ook op deze wijze met elkaar als gemeente 
mee te leven. U kunt uw muzikale groet doorgeven aan Peter  
en Miranda Kooijman : 
(telnr.0180-412532, email a.m.kooijman@kpnmail.nl). 
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