Uit de reacties op de
uitnodiging:
Ik wens jullie als gemeente
een mooie toekomst en dat
de Goede Boodschap mag
blijven doorklinken in Woord
en daad.
Ds. Pieter Hoekstra
Het moderamen van de synode van Protestantse
Kerk is helaas verhinderd maar zij wensen u een
goede dienst toe en een gezegende samenwerking. Van harte gefeliciteerd met dit
samengaan!
Van harte gefeliciteerd dat het nu zo ver is gekomen. En een mooie viering toegewenst!
Ds. Ineke Clement, vml predikant Delta
......Wij denken dezer dagen ook terug aan de eerste voorzichtige stappen die eind van de jaren 70, toen
wij in Poortugaal woonden en werkten, gezet zijn op deze weg. Het tot stand brengen van eenwording,
hereniging is alles behalve een sinecure. ...Het is ondenkbaar dat er niet ook pijn zou zijn.....
Bij deze mijlpaal willen wij dan ook u allen niet alleen gelukwensen maar bovenal wijsheid en moed.
.....Bovenal wensen wij u de zegen toe van de eeuwige de God van Israël.
Ds.Geert en Marian Cohen Stuart

Filmavond Planet Earth.....

‘Hoe kan het dat die man zo ontzettend veel weet?’
‘Ik kijk altijd naar de maan!’ (kind van 5)
‘Echt? Zo hé, wow!’

Lampionnen aan de kapstok

‘Veel geleerd vandaag,
gaan we thuis ook proberen’

‘Waar is de cameraploeg?’ (kind in de stoet)

‘Geoliede stamppotmachine’

‘Dit zouden we elk jaar op de verjaardag
van de kerk moeten doen!’
‘Wat een goed idee: stamppotten op het menu!
Want we mengen met elkaar!’

‘Ik vond de vossenjacht eerst heel spannend,
maar nu heel leuk’

Voorbijganger bij de Clean up ‘Zijn jullie van
buro Halt? Wat hebben jullie gedaan?’

Kind bij de vlaggenlijn:
‘Dit wil ik elke week wel doen!’

‘Span u in om door de samenbindende
kracht van de vrede de eenheid te bewaren
die de Geest u geeft’
Efeziërs 4: 3

Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam.
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
Wij zijn één in Christus
Lied 970:5

‘Wat ontroerend mooi, zoals de twee helften van de
afbeeldingen van het verenigingsdoek bij elkaar
kwamen, telkens wanneer bij de Genesislezing ‘en
God zag dat het goed was’ werd gelezen’

‘Ik vond het echt een feest zondag;
fijne dienst met een heel mooi thema’
‘.

Mooi die medley van koren,
En dan die canon erachteraan: prachtig!’’

‘Aan alle gemeenteleden in Poortugaal,
Jullie als Verenigde PKN Gemeente van Poortugaal hebben ons een onvergetelijk en indrukwekkend
weekend bezorgd! Heel veel waar de kerk voor staat hebben wij in dit weekend met onze eigen ogen
gezien: Saamhorigheid, verbondenheid, blijmoedigheid, feestelijkheid, creativiteit, dankbaarheid en
lofzang... en daarbij gingen de kinderen voorop... We zagen geen vergrijsde duffe gemeente, maar een
sprankelende gemeenschap van oud en jong en iedereen deed wel iets! Hier waait de Geest van de
Heer. Natuurlijk zijn er ook andere kanten. Maar dit hebben wij gezien en meegenomen. En dit heeft ons
ontzettend blij gemaakt. Iedereen die aan dit herenigingsfeest zijn/haar bijdragen heeft gegeven
bedankt!’
Hartelijke groeten,Tiny en (ds.) Sjoerd Runia..

