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Morgendienst.
10.00 uur
Ds. A. Christ,
Katwijk aan Zee,
Avonddienst
19.00 uur
Ds. M. van der Zwan,
Westbroek.
1e Collecte
Kerk en Eredienst
2e Collecte
Diaconie
Deurcollecte.
Kerk en Eredienst.
www.pkn-hgbol.nl

De jarigen staan in de schriftelijke versie van de Nieuwsbrief

Na de intrededienst van onze nieuwe predikant
ds L L van den Dool, op zondag 23 juni om 14.30
uur, is er gelegenheid
om de ds en zijn vrouw te feliciteren. Dit willen
wij graag doen onder het genot van een kopje
koffie of thee met iets lekkers erbij.
Graag maken wij gebruik van de talenten in
onze gemeente, daarom vragen wij of je iets wilt
bakken. Dat mag bijv. taart, cake, cupcakes
zijn. Wil je aan onze oproep gehoord geven dan
horen wij het graag.
Wil je dit dan per mail kenbaar maken bij of
Trijnie.h apenstaartje live.nl telefonisch op 0651979149

Kopij kerkblad
Het inleveren van kopij
voor het kerkblad kan tot
11 juli 18.00 uur bij de
redactie, of kan gemaild
worden naar :
kerkblad@pkn-hgbol.nl

Bijdrage voor de
nieuwsbrief?
Mail voor a.s.
donderdagavond 18.00 uur
naar :
nieuwsbrief@pkn-hgbol.nl

Werkzaamheden Pastorie
Na de dienst
koffiedrinken in
gebouw Irene.
De gasten zijn hier ook
van harte uitgenodigd.

Er wordt de laatste weken hard gewerkt in de pastorie om het weer lekker op te knappen. Toch begint de tijd te dringen,
want volgende week zal onze nieuwe predikant intrek nemen in de pastorie. Daarom willen we vragen of er in de
aankomende week nog mensen zijn die willen helpen met voornamelijk schilderen. De deur is in principe elke dag open
om 7:00 uur en we zullen een takenlijst in de keuken leggen zodat een ieder kan zien wat er allemaal nog gedaan moet
worden en daar kan dan ook op afgevinkt worden wat gedaan is. We beseffen dat het kort dag is, maar samen kunnen we
nog een hoop bereiken.
Vanaf vrijdag 14 juni zoeken we ook nog schoonmakers voor het gebouw. Ook hier geldt dat de deur de hele dag open is,
dus als u/jij een paar uurtjes kunt helpen zou al heel fijn zijn. Misschien wel verstandig om zelf even wat
schoonmaakspullen mee te nemen….
Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!
De Kerkrentmeesters

