Op 1e Pinksterdag zijn we weer begonnen met fysieke diensten in beide
gemeenten. Er moet nog wel gereserveerd worden, uiterlijk op dondag voor de
dienst. Dit kan per telefoon of per Whatsapp.

Voor Schalkwijk en ’t Goy is dat:
Diaconie:
Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato
e
verdeeld over de 6 maand)

Voor Schalkwijk en ’t Goy: Addie de Gier op 06-12685796
En Voor Tull en ’t Waal: Anton van der Vlist 06-82371020
We blijven in ieder geval doorgaan met de online uitzendingen. Dus als u niet wil
of kunt komen kunt u toch blijvend de dienst online volgen. Op de website
plaatsen we iedere zondag tevens de liturgie, zodat u ook kunt meezingen.

Kerkrentmeesters:
Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk
(De collecten voor de kerkvoogdij zal verdeeld worden over de kerkvoogdij en het
restauratiefonds).

Voor Tull en ’t Waal en Honswijk is dat:
Diaconie:
Bankrek. nr is : NL NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en ’t Waal

De directe link naar onze eigen kerken voor een uitzending is:
Schalkwijk en ’t Goy: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945
En voor Tull en ’t Waal: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407
Vanaf zondag 18 juli willen we, vanwege de vakanties, weer gezamenlijke
diensten houden.

(Evt vermelden als u deze aan een speciale collecte wilt bestemmen. Anders wordt dit naar rato
e
verdeeld over de 6 maand)

Kerkvoogdij:
Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en ’t Waal

We willen u nog wel vragen om aan de collecten te denken. Dat hoeft niet elke
week, kan bv ook 1x per maand.

Kerkdiensten
(vanaf 1 september gaan beide kerken weer afzonderlijke diensten houden)

Datum Tijd

Schalkwijk

Tull en ‘t Waal

Diaconie coll.

6 juni

10.00u

Dhr T.J.D de Koning, nw Lekkerkerk

Ds M. van Duijn

Christelijk Noodhulpcluster

13 juni

10.00u

Ds. L.J. van Lingen, Beusichem

Ds C.N. van Dis

St Gave

20 juni
27 juni

10.00u
10.00u

Ds B. Visser, VHA
Ds M. van Duijn, viering HA

Ds W.J.J. Glashouwer
Ds W.M. Dekker

HGJB
Bartiméus

4 juli

10.00u

Ds A. Prins

Ds M. van Duijn

Diaconie

11 juli

10.00u

Ds M. van Duijn

Ds Siebelink

Leger des heils

18 juli

10.00u

Cand J.F. Leeflang, Veenendaal (In SW)

Global Rize

