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Jarigen in juli: op 6 juli Rani Ramiah, op 11 juli Ester Doggenaar en op 29 juli Remko Mulder.  
Langs deze weg alvast een hele fijne dag gewenst en Gods zegen over jullie nieuwe levensjaar! 
 
Het nieuwe rooster 
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vind je het nieuwe rooster voor juli, augustus en september. 
 
Stuur je een kaartje? 
Marcel de Heer is voor verdere behandeling verhuisd naar: GGZ, Van Ruytenburglaan 4, 2263 KG 
Leidschendam. Een kaartje is altijd fijn! Wil je hem een bezoek brengen? Stem tevoren even af met 
Angelique. 
 
Mannengroep: mannen, jullie zijn allemaal hartelijk welkom voor de laatste bijeenkomst voor de 
zomervakantie, op 22 juli vanaf 13.00 uur bij Chris Schot, aan de IJssellaan 66. Wat jullie gaan doen?? 
Het wordt ‘in elk geval echt iets voor mannen!’  
 
Muziekavond  
Op zaterdagavond 15 juli is er weer een oefenavond in de school voor de zangers en muzikanten van het 
muziekteam. De deur gaat open om 19.00 uur, we zetten samen de zaal klaar en nemen dan tijd voor koffie 
en gebed. En daarna zingen en musiceren we tot 22.00 uur.  
 
Gebed heeft een belangrijke plaats in ons gemeenteleven. In de huisgroepen door de week, en elke 
zondagochtend vanaf 9.15 uur voorafgaand aan de dienst. Alle vroege vogels welkom! 
 
Verder is er op maandagavond 10 en 24 juli om 19.30 uur een voorbedeavond bij Hans Gelderblom aan huis, 
o.l.v. Arda van der Werf. Adres: Groen van Prinsterersingel 21.  
 
Huisgroepen  
Alle gemeenteleden en ook onze vaste gasten zijn van harte welkom om deel te nemen aan een huisgroep. 
Wil je je aansluiten bij een groep? Overleg dan met Bas Buizer. 
 
Coördinerend echtpaar van de maand   
Aanspreekpunt voor bijzonderheden zijn in juli Remko en Jeanette Mulder, bereikbaar op tel. 06-54253154 
(Remko) of 06-11782707 (Jeanette). Je kunt ze ook bereiken per email: dimargocoaching@gmail.com. 
 
Een fijne vakantie! 
Voor iedereen die op vakantie gaat: een fijne tijd van ontspanning en verfrissing gewenst, en een behouden 
terugkeer!  
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