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LOGBOEK VAN :   7 februari 2020                                          

 

Coördinatoren: Wil, Mariette en Majorie           

Vrijwilligers van de dag: Martha en Henk(k)  

Aantal inlopers: 20 

Aantal deelnemers Middagpauzedienst: 14 

 

 

 

Allereerst mijn excuses aan Marga Schipper. Vorige week is per abuis de verkeerde 

teksten gebruikt van de Middagpauzedienst. Hier volgt de correctie: Na het aansteken van 

de kaars werd het Lied 531: 1 en 3 gezongen: Jezus die langs het water liep. De lezing 

was van Mattheus 4: 18-22. Het thema luidde: Voel je je geroepen?. Bij deze dus 

rechtgezet. 

 

Gezellig zonnetje vandaag, wel nog een beetje koud in de ochtend vanwege de lichte 

nachtvorst. Goed weer dus om naar het Inloophuis te komen, dat hebben daarom 20 

inlopers gedaan. 

De koffie, ingeschonken door Martha en het koekje waren de ingrediënten om met elkaar 

een gezellige ochtend te hebben. Tijdens dit 

gebeuren zijn enkele inlopers aan de slag gegaan 

om de liturgie in de mapjes te steken. Wel 

opletten hoor dat de goede tekst gebruikt wordt. 

 

Sjon Donkers verzorgde vandaag de 

Middagpauzedienst. Na de gebruikelijke opening 

werd het lied: Breng ons daar waar mensen leven, 

gezongen. De Bijbellezing van Marcus 1: 9-11 

werd voorgelezen. Het thema had de titel: 

Verlangen naar verbinding. Daarna werd het lied 

675: Geest van hierboven, gezongen. Na het 

dankgebed, voorbede en het Onze Vader werd de 

dienst beëindigd met pianospel. Voor het eerst dit jaar werd het pianospel verzorgd door 

een van onze nieuwe pianisten nl. Kees van der Graaf. Mooi spelen kan hij zeker. Hartelijk 

welkom Kees. 

 



 

 

Van diverse groenten heeft Wil een heerlijke soep 

gemaakt. Met de blender werden eerst de groenten fijn 

gemaakt, dan de soep verder maken. Als laatste ging er 

gemalen kaas doorheen. Het was lekker Wil  !  Tijdens het 

bereiden van de soep heeft Wil ook nog de laden van het 

keukenblok schoongemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Met de snelle handjes van de 

vrijwilliger(s) ging de deur van het 

Inloophuis om 13.15 weer dicht. 

           Allen hartelijk dank. 

 

 

 

 


