zondag 26 juni 2022
Voorganger: C.W. Rentier
Organist: André Weerheim
Liturgie
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm : Psalm 100:1 en 2
Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
We worden stil voor God
Votum en Groet
Zingen: Psalm 96: 1 en 2
Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere;
Looft 's HEEREN naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond;
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.
Nu moet uw tong de heid'nen noden;
Meldt allen volken Zijn geboden;
Vertelt Zijn wond'ren en Zijn eer;
Groot en prijswaardig is de HEER,
En vrees'lijk boven al de goden.

We luisteren naar Gods gebod
Zingen: Psalm 84: 2 en 4
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.
Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
Elk hunner zal, in 't zalig oord
Van Sion, haast voor God verschijnen.
Let, HEER der legerscharen, let
Op mijn ootmoedig smeekgebed;
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;
Leen mij een toegenegen oor,
O, Jacobs God, geef mij gehoor.
Gebed
Kinderlied: Zoek eerst het koninkrijk van God

Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en Zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord

dat door de Heer' gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)
3 Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)

Schriftlezing: Genesis 11: 1-9 Efeze 1: 3-10
Genesis 11:1-9
1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden.
2 En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte
in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen.
3 En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en
die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het
asfalt diende hun tot leem.
4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een
toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een
naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!
5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de
mensenkinderen aan het bouwen waren,
6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal.
Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich
voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.
7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren,
zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.
8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij
hielden op met het bouwen van de stad.
9 Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE
de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over
heel de aarde.

Efeze 1:3-10
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die
ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse
gewesten in Christus,
4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem
uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden
zijn in de liefde.
5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te
worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het
welbehagen van Zijn wil,
6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons
begenadigd heeft in de Geliefde.
7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de
vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn
genade,
8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en
bedachtzaamheid,
9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf
voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in
Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde
is.
Zingen Psalm 8: 1,4 en5
HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen!
Gij, die den glans van Uwe majesteit
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid.
Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde!
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde,
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt;
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt!

Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden
Het eng'lenheir een rang en plaats bekleden;
Maar hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond,
En hem met eer en heerlijkheid gekroond.
Verkondiging
Zingen: Samen in de naam van Jezus (evangelische liedbundel)
1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3 Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!
Dankgebed en voorbeden

We geven onze gaven

U kunt uw bijdrage eventueel ook
overmaken op rekeningnummer
NL41RABO0373709277 tnv CvK Hervormde
Wijkgemeente Sionskerk onder vermelding
van Collecte.

Kinderen komen terug van de kinderdienst
Zingen: Heer u bent mijn leven (Weerklank)
Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht,

U die via duizend wegen
ons hier samen bracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Zegen

Jeugddienst
Zondagavond 26 juni 2022

Voorganger: ds. M.C. van Pelt
Piano: Bjorn Hoogenes
m.m.v. Hineni

*Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 150 ( Psalm project )
Loof God, loof Hem overal,
loof de schepper van ’t heelal,
om Zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van Zijn naam en eeuwig wezen
Loof God met bazuingeklank,
geef Hem eer bewijs en dank,
loof Hem met de harp en luit,
loof Hem op de trom en fluit,
loof Hem op de blijde snaren
Refrein
Loof de Heer, loof de Heer,
loof de Heer, elk moet hem eren (2x)
Al wat geest en adem heeft
loof de Heer die eeuwig leeft,
loof Hem op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal,
loof de Heer, elk moet hem eren
Refrein
Loof de Heer, loof de Heer,
loof de Heer, elk moet hem eren (2x)
*We worden stil voor God
*Votum en groet

Zingen: Onze schuilplaats is God
Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen
Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper dan de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons niet zou verlaten
Onze hulp en onze verwachting,
is in U voor eeuwig.
Dus richten wij onze harten naar boven,
Vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God.
Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden
Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden
Onze hulp en onze verwachting,
is in U voor eeuwig.
Dus richten wij onze harten naar boven,
Vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God.
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige Rots, onze schuilplaats is God

Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
*We luisteren naar de geboden van God
Zingen: Koning tot in eeuwigheid
In het duister waar wij wachtten
Zonder hoop, zonder licht
Kwam U hier om ons te redden
Niets dan liefde in Uw blik.
Om de wetten, te vervullen
kwam Gods Woord toen tot een maagd
Van een troon vol grootse glorie
Naar een kribbe hier op aard.
Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest
die in ons woont
God van glorie
Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid
Om verlorenen te vinden
Om Uw koninkrijk op aard
Om de schepping te verlossen
Werd het kruis U niet bespaard.
En ook zelfs in al uw lijden
Keek U naar de eeuwigheid
Wetend, dit is onze redding
Jezus, U heeft ons bevrijd

Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest
die in ons woont
God van glorie
Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid
*Gebed om de opening van het Woord.
* Schriftlezing: Johannes 14: 1 t/m 7
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in
Mij.
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was,
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed
te maken.
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom
Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.
5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en
hoe kunnen wij de weg weten?
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van
nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.

Zingen: Heer, wijs mij uw weg
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
*Verkondiging
Luisterlied: For the one
Let me be filled
With Kindness, and compassion for the One
The One for whom You loved, and gave Your Son
For humanity; increase my love
Help me to love with open arms, like You do
A love that erases all the lines, and sees the truth
Oh that when they look in my eyes, they would see You
Even in just a smile; they would feel the Father's love
Oh how He loves us
From the homeless, to the famous, and in between
You formed us, You made us carefully
'Cause in the end; we're all Your children
So help me to love with open arms, like You do
A love that erases all the lines, and sees the truth
Oh that when they look in my eyes, they would see You
Even in just a smile; they would feel the Father's love
Let all my life, tell of who You are
And the wonder of, Your never-ending love
Let all my life, tell of who You are

You're wonderful, and such a good Father
Let all my life, tell of who You are
And the wonder of, Your never-ending love
Let all my life, tell of who You are
You're wonderful, and such a good Father
You're wonderful, and such a good Father
Help me to love with open arms, like You do
A love that erases all the lines, and sees the truth
Oh that when they look in my eyes, they would see You
Even in just a smile; they would feel the Father's love ...

*Dankgebed
*Inzameling gaven

U kunt uw bijdrage eventueel ook overmaken op rekeningnummer
NL41RABO0373709277 tnv CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk
onder vermelding van Collecte.
Tijdens de collecte zingen we: Fundament
Ik bouw op Jezus, anders niet;
het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;
ik steun alleen op Jezus’ Naam.

Refrein:
Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!
(Refrein 2x)
Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!
Zingen (staand): Lopen op het water
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
Bridge 2x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
*Zegen
Uitloop:
Mijn hart gelooft,
mijn mond belijdt
dat Jezus leeft,
en leeft in mij.
Ik houd mij vast aan Hem
met alles wat ik ben,
mijn hoop is in zijn naam alleen.

Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven,
het vuur in mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven in mij.
Mijn hart gelooft,
mijn mond belijdt:
waar ik ook ben,
daar is Hij bij.
God toont zijn koninkrijk.
Ik draag zijn heerlijkheid
door zijn aanwezigheid in mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven,
het vuur in mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven in mij.
God is achter en voor mij,
omgeeft mij altijd.
Hij is boven en onder,
zelfs binnenin mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven,
het vuur in mij.
Immanuel,
God dichtbij.
Hij is het leven in mij.

Datum: 17 juni
Beste gemeenteleden,

Agenda juni / juli
19 juni Viering Heilig Avondmaal
In deze nieuwsbrief leest u meer
26 juni jeugddienst
over de diensten op zondag 19 juni. 3 juli Overstapdienst
Daarnaast vindt u het nieuws uit de 3 juli Gebedsavond
gemeente.
17 juli Koffiedrinken na de
Namens de kerkenraad wensen we
dienst
u gezegende diensten!
Koos van Arkel, John Drost en Daan
Vis
Diensten:
Zondag 19 juni ochtenddienst – viering
9:30 uur
Heilig Avondmaal
Zondag 19 juni avonddienst – voortzetting 18:30 uur
en dankzegging Heilig Avondmaal
Te volgen via Kerkdienstgemist.nl of via Youtube
Bijlagen:
Liturgie ochtenddienst zondag 19 juni:
Liturgie avonddienst zondag 19 juni:
Verwerking kinderdienst:

Kinderdienst
Komende zondag gaan we het
hebben over dat de discipelen
ondervraagd worden. Dit verhaal
staat in het Bijbelboek
Handelingen en wel in hoofdstuk
4 vers 1- 22.

Ds. J.T. de
Koning
Ds. J.T. de
Koning

2022-0619_liturgie_ochtend.pdf
2022-0619_liturgie_avond.pdf
2022-06-19
Kinderdienst.pdf

We zingen het lied: Als je bidt zal
hij je geven…..
Klik alvast op de link en zing
maar mee! Dan gaat het zondag
vast heel goed!
Bestemming collecte zondag 19 juni
Uw gaven zijn bestemd voor het project ‘Just A Million’, voor het
kerkgebouw en voor stichting Timon.
De stichting ‘Just A Million’ heeft een visie: als de wereld meer dan
een miljard uit kan trekken voor coronasteun, kunnen wij een miljoen
binnen halen. Dit is dan bestemd voor de mensen, die dit het hardst
nodig hebben: vluchtelingen die gevangen zitten, kwetsbare vrouwen
in de prostitutie, kleine kinderen die dreigen dood te gaan!
Het is bedoeld voor een beetje meer aandacht voor elkaar, onderwijs,
medische zorg, schoon drinkwater en een normaal matras om op te
slapen! Doe je mee?! Geef hier een euro, een tientje, een rooitje of
nog meer, zodat we met ‘slechts’ 1 miljoen, voor mensen die lijden,
heeeel veeeeel kunnen doen!

Bijdragen aan de collecten
U kunt bijdragen door gebruik te maken van de Sionskerk app. Dan
kunt u per collecte geven. Ga onderin de app naar Geven. Vergeet niet
om uw saldo op te waarderen voor meerdere zondagen en in het
bijzonder voor de noodhulpcollecte! Als u opwaardeert kost u dit
eenmalig €0,29. Als u overboekt via iDEAL, kost u dit iedere keer
€0,29.
U kunt ook bijdragen aan de collecte met de QR-code of de
bijbehorende link.
U kunt uw bijdrage eventueel ook overmaken op rekeningnummer
NL41RABO0373709277 tnv CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk
onder vermelding van Collecte.
Wilt u gebruik maken van collectebonnen? Het is mogelijk om
collectebonnen aan te schaffen. U kunt het bedrag voor
collectebonnen overmaken op rekening NL89RABO0373742169 tnv
CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk, zie pagina 11 van de

gemeentegids. De bonnen liggen dan de volgende zondag op de
leestafel in de hal.
Bij de uitgang van de kerkzaal hangt een collectezak waar u kunt
bijdragen mbv collectebonnen. De opbrengst wordt via de
verdeelsleutel over de collectes verdeeld.
Omzien naar elkaar
We bidden voor Aartjan en Nelleke van Beusekom. Zij kregen het
bericht, dat de moeder van Nelleke is omgekomen bij een
verkeersongeval. Afgelopen donderdag heeft de begrafenis
plaatsgevonden. We wensen Aartjan en Nelleke, samen met Merle en
Lynn Gods kracht en nabijheid toe in dit verdriet.
Huwelijksjubilea
De afgelopen weken hebben al veel echtparen hun huwelijksjubileum
mogen vieren. Ook in de komende weken mogen echtparen stilstaan
bij Gods trouw in hun leven. Op D.V. woensdag 22 juni hopen Wim en
Nelleke van Es hun 45-jarig huwelijksjubileum te vieren. Op D.V.
vrijdag 24 juni hopen Piet en Elly Wijnmaalen hun 55-jarig
huwelijksjubileum te gedenken. En op D.V. zondag 26 juni hopen
meneer en mevrouw Roos hun 60-jarige huwelijksjubileum te
gedenken We wensen al deze echtparen, samen met hun kinderen en
kleinkinderen en allen die hen lief zijn, een mooie dag toe en Gods
zegen in de dagen die volgen.
Examen
Vorige week konden we al melden, dat een groot deel van onze
jongeren geslaagd waren voor hun eindexamen. Sommigen moesten
echter nog een week wachten.
Nu kunnen we melden, dat ook Laura Meijer en Sebastiaan van Berkel
zijn geslaagd. Van harte gefeliciteerd, veel succes en Gods zegen bij
een eventuele vervolgopleiding!
Jeugddienst
Zondag 26 juni is er een jeugddienst. Deze begint om 18:30. Iedereen
is natuurlijk van harte welkom! De dienst is echter wel speciaal gericht
op jongeren!

Thema is: "Hoe word jij gelukkig?"
Deze dienst wordt geleid door ds M. van Pelt uit Ridderkerk.
Malawi
Over een paar weken hopen we naar Malawi te gaan. Op het moment
is het leven voor veel mensen moeilijk daar. De oogst is mislukt en de
voedselprijzen zijn enorm gestegen. Veel mensen lijden honger.
Daarom willen we graag voedselpakketten uitdelen onder de armste
mensen. Helpt u mee?
Doneer met deze link, maak gebruik van de QR-code of maak uw gift
over naar Malawi Odini Stichting, rekeningnummer
NL42INGB0009522918.
Alvast hartelijk dank!
Familie Tanganyika

Verzoekplatenprogramma
Op dinsdagavond 21 Juni is er weer het maandelijkse
Verzoekprogramma. Het is deze keer één week later in de maand dan
dat de luisteraars gewend zijn.
Aanvragen kunt u tot en met zondagavond 19 juni 22:00 uur indienen
bij Harry of Carla van Beusekom. Telefoonnummers: 06-57572025 of
06-41735005
Bestemming oud papier
De opbrengst van het oude papier is vanaf 2019 bestemd geweest
voor stichting Themba. Deze stichting biedt hulp aan kansarme
mensen in Zuid Afrika. Voor de opbrengst van het verzamelde papier
en karton in 2022 en 2023 wordt er een nieuw diaconaal doel
geselecteerd. Tot 19 juni kunt u uw voorstel doorgeven aan één van
de diakenen of per e-mail sturen naar diaconie@sionskerkalphen.nl.
Voorwaarde is dat het door u aangedragen doel de ANBI-status heeft.
Planning gemeenteavonden tweede halfjaar 2022

De kerkenraad heeft drie datums vastgesteld voor twee
gemeenteavonden en een thema-avond voor de tweede helft van
2022. Onder het voorbehoud van Jacobus:
 Gemeenteavond op woensdag 14 september
 Gemeenteavond op woensdag 23 november
 Thema-avond met de andere wijkgemeenten: woensdag 19
oktober
Verzoek om dit alvast in uw agenda te noteren.

Heeft u afkondigingen?
U kunt deze sturen naar: afkondiging@sionskerkalphen.nl
Wilt dit bij voorkeur voor vrijdag doen?

Wilt u iets op de schermen laten zien in de kerk voorafgaand aan de
dienst?
U kunt dit sturen naar: harry.van.beusekom@sionskerkalphen.nl
Wilt ook dit bij voorkeur voor vrijdag doen?
Heeft u iets te melden voor deze nieuwsbrief of heeft u overige
suggesties voor de communicatie binnen onze gemeente?
U kunt dit sturen naar: kerkdienst@sionskerkalphen.nl
Kent u mensen, die deze nieuwsbrief nog niet ontvangen en dit wel
graag willen? Geef gerust hun e-mailadres door aan
kerkdienst@sionskerkalphen.nl
Wilt u geen e-mails meer ontvangen met informatie vanuit de
kerkenraad, stuur dan een reactie naar
kerkdienst@sionskerkalphen.nl

