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Terugblik
Interview met Hannah gedaan door mij, Inge. Onze kerk is weer open en daar zijn Hannah en ik erg
blij mee. Het afgelopen jaar met tweemaal een lockdown leverde een gevoel van gemis maar
voor Hannah ook rust op om alles weer op de rit te krijgen. Hannah is heel blij dat ze nu in Oudorp
woont vlakbij haar (klein)kinderen en op fietsafstand van de kerk. Nu volgt het interview.
In deze wat betreft kerkbezoek rustige tijden was er toch nog werk voor de diaconie. Wat bleef was
mijn zorg over de toekomst, anders gezegd: ‘ Hoe nu verder? ’. Het is nu ruim een jaar geleden dat
Theo overleden is en daarna ging ik snel verhuizen. Hoera, ik heb een mooi appartement gevonden
in Oudorp het leukste dorp van Noord Holland. In deze coronatijd wordt wandelen warm
aanbevolen. Op drie minuten afstand ligt de Oudorperhout, een geweldig natuurgebied. Dankbaar
ben ik voor de steun en aandacht van Yvonne en de gemeente in het afgelopen jaar. Hopelijk kunnen
we nog vaker stukjes schrijven. De volgende keer wordt Petra geïnterviewd door Hannah en Inge. Er
gaat veel veranderen maar laten wij elkaar blijven vasthouden.
Inge Poser

Enkele berichten
Vanaf het Pinksterweekend mogen wij weer kerken op de vertrouwde plek langs de
Oudegracht. En wat was het een mooie dienst op eerste Pinksterdag; iedereen weer blij
elkaar te mogen zien en spreken op de gepaste afstand. Toepasselijk was dat de Heilige
Geest als een warme deken over ons heen werd gespreid. En wie niet kon komen kon later
op de dag digitaal de dienst beleven.
Mocht corona op afstand blijven, dan is er voorlopig weer elke week een dienst om fysiek
(echt) bij aanwezig te zijn. Vanwege financiële redenen worden helaas de diensten niet meer
opgenomen zodat ze achteraf niet meer terug bekeken kunnen worden.
Iedereen de hartelijke groeten en tot ziens.
Petra Schreiber (diaken)
Dankwoord Evert en Nel Glas
Lieve Gemeenteleden,
Wat ontzettend fijn om bij deze gemeente te horen.
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor het medeleven die u in de vorm van kaarten,
telefoontjes, bloemen en persoonlijk contact aan ons hebt betoond bij de ziekenhuisopname
van Evert en ook hier thuis. Ook aan mij (Nel) is veel aandacht gegeven.
Na 15 dagen ziekenhuis is Evert weer thuis gekomen. Wij weten dat hij niet meer beter
wordt, dat hij achteruit gaat. Zoals het nu gaat met veel hulp van de geweldige thuiszorg lukt
het ons om thuis te blijven. Wij hopen en bidden dat het nog een tijdje mag gaan duren zo.

Met de kracht van boven en gebed vertrouwen wij ons toe aan onze Hemelse Vader.
Lieve mensen: Nogmaals onze dank! Evert en Nel Glas.

Lief en leed
Wij wensen in deze onzekere tijden iedereen een goede gezondheid toe, nog steeds in de
hoop verschoond te blijven van een corona-besmetting.

Agenda
Kerkenraad:

5 juli, 19.30 uur in ‘t Swaenennest

Avond-bijbelkring:
Ondanks de corona-crisis loopt de bijbelkring heel goed, nu
natuurlijk digitaal door middel van beeldbellen. Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072
5159678, e-mail: raphael.schulte59@gmail.com
Vrouwengroep:

Inlichtingen bij Died Bosma, tel. 072 5124435.

Lutherse kopij volgende nummer
Periode

12 september – 10 october

Inzenden

Vrijdag 27 augustus uiterlijk om 10.00 uur

Aan

gvleem48@gmail.com

Lutherse Kerk
11 juli

10.00

Kerkenraad

Mettendienst

18 juli

10.00

Kerkenraad

Mettendienst

25 juli

10.00

Kerkenraad

Mettendienst

1 aug.

10.00

Kerkenraad

Mettendienst

8 aug.

10.00

Eredienst ds. Y. Bos

15 aug.

10.00

Kerkenraad

Gezamenlijke dienst in de Vrijheidskerk

22 aug.

10.00

Kerkenraad

Gezamenlijke dienst in de Vrijheidskerk

29 aug.

10.00

Kerkenraad

Gezamenlijke dienst in de Vrijheidskerk

5 sep.

10.00

Eredienst ds. S. Rozendal

12 sep.

10.00

Eredienst ds. C. Groot

