
Pauluskerk – Kinderkerk & Nevendienst  
 

 De overstapdienst van groep 8 is al weer achter ons & het nieuwe seizoen gaat voor 
iedereen weer beginnen. Spannend hoor...wat je in de nieuwe groep allemaal gaat leren 

& beleven!  
Voor de groep 8-ers een nieuw begin van het voortgezet, studerend, leven.  

Iedereen succes met deze nieuwe stap. 
 

Alle geslaagde kandidaten: Proficiat!!! & voor diegene die nog een jaartje extra 
doorploeteren: zet 'em op...de volgende keer hangt ook voor jou de vlag uit! 

 
 
 

MAAR...eerst gaan we genieten van de zomervakantie die er aan zit te komen. 
Wij van de Kinderkerk & Kindernevendienst (KK/KND) hebben ook vakantie.  

 

 
 
 

 
Vanaf zondag 10-07 t/m zondag 21-08 is er geen KK/KND in de eigen ruimten 
maar alleen KND tijdens de verkondiging. 

 
Op Zondag 29-08 beginnen we weer met KK/KND in de eigen ruimte. 

 
De indeling per groep kun je lezen in het kerkblad van September & op de affiches die in 

de beide ingangen zullen komen te hangen. 
 

Bij de kinderkerk hebben, tijdens de overstapdienst, niet alleen de kinderen een overstap 
genomen.  

De volgende leiding & assistenten hebben afscheid genomen: 
Leiding: Henrike Damen, Janneke Fijn, Alex van Gelder, Marion Schipper, Annet 

Schouwstra, Rieneke Uitslag en Geelke v/d Worp 
Assistenten: Rebecca Kogels, Joran Schouwtra en Kim Welink. 

Alle leiding & assistenten: Bedankt voor jullie inzet & inspiratie om de kinderen 
een stukje geloof mee te geven op de wandeltocht in hun leven. Gods zegen 

toegewenst!  
 

 Gerlinda Welink heeft, na haar termijn van 3 jaar, afscheid genomen van het DB 
(dagelijks bestuur) van de KK/KND. Gerlinda super bedankt voor jouw bijdrage de 

afgelopen 3 jaar & fijn dat je als leiding blijft. 
 

En waar er iemand afscheid neemt....verwelkom je een nieuw iemand. 
Wij zijn blij dat wij Welkom kunnen zeggen tegen Bianca Uelderink (jullie kennen haar 

als leiding) als nieuw DB-lid. Bianca, fijn dat jij ons als DB-er komt versterken. 
 



 
 
 

VBF Vakantie Bijbel Feest 
 
Dit jaar is het VBF dinsdag 16 t/m donderdag 18 augustus. 

Het thema dit jaar is: aan tafel 
 

Kom gezellig naar de Pauluskerk van Limburg Stirumlaan 18 Wezep 
Tijd: Dinsdag & Donderdag 10:00-12:00 uur & Woensdag 10:00-12.30 uur. 

Om dit alles mogelijk te maken, zoeken zij enthousiaste mensen die willen 
helpen bij knutselen/workshops. 

 
Meer informatie is te verkrijgen via: Greetje van Gelder  

g.van.gelder5@kpnplanet.nl/ Tel:0613610913 
 

LIEF EN LEED: 
 

Op 2 mei 2016 werd in het gezin van Bert en Petra Uitslag een Zoontje geboren ze 
noemen hem Joas. Joas is het broertje van Isa. Wij wensne Bert, Petra en Isa heel veel 

geluk samen en Gods zegen toe. 
 

STARTZONDAG 2016 
 

Startzondag	11	september	2015	Pauluskerk	Thema	DEEL	JE	LEVEN!!!!!	

We	delen	veel	in	ons	dagelijks	leven	veel.	Leuke	en	minderleuke	dingen.	

Ook	in	ons	geloof	mogen	wij	met	veel	mensen	delen.	In	de	kerk	delen	wij	met	veel	mensen	jong	en	
oud.	Wat	is	dat	fijn	dat	wij	dat	elke	zondag	mogen	en	kunnen	doen.	Komen	jullie	dat	ook	deze	
zondag	weer	doen	dan	gaan	wij	er	over	zingen	en	naar	luisteren.	

9.30	uur	ochtenddienst	in	de	Pauluskerk	Ds.	J.C.	Oosterwijk		Startzondag/Familiedienst		m.m.v.	Kees	
Kraaijenoord	aansluitend	koffie	drinken	met	wat	lekkers	van	de	gemeente	Bakkerij	

Om	16.30	uur	zal	er	een	gezamenlijke	openluchtdienst	plaats	vinden.	

Noteer	allemaal	alvast	de	datum	van	het	startzondag	in	de	agenda.	Wij	hopen	u	en	jullie	te	
ontmoeten	tijdens	de	diensten.	

	

																																																																																ROOSTER 
 
Zomerrooster vanaf 10-07 t/m 21-08 
28-08 beginnen we weer met de KK/KND rooster, blauw begint. 
 
Eerste vergadering van het nieuwe seizoen van de Kinderkerk en 
Kindernevendienst : Dinsdag 23 augustus. 
 



Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee klaar, 20.00 uur beginnen wij. 
 
 

Fijne vakantie namens Gerlinda, Bert-Jan, Greetje, & alle leiding. 
 
  
  
 


