Kerkgroet
Zondag 21 januari 2018

Wekelijkse informatie van de Protestantse Gemeente te Neede
WELKOM IN DEZE DIENST
Voorganger
Ouderling v. dienst
Organist
Lector

: Ds. Jet Lieftink-Buijs
: Mevr. Rikie Kuiper
: Dhr. A. Koier
: Mevr. Marian van Delft

De 1e collecte (tijdens de dienst) is bestemd voor het werk van de diaconie.
De 2e collecte (tijdens de dienst) is voor het werk van de kerkrentmeesters.
De collecte aan de uitgang is bestemd voor Algemeen kerkenwerk.
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Dhr. en mevr. Huurneman, Dumasweg 6 en naar dhr. G.J. van Binsbergen, Valkhof 2.
Verdere mededelingen over de dienst:
 De lezingen van vanmorgen: 1 Samuel 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20.
Lied van de zondag: Lied 266: 1 en 2.
Activiteiten waarbij u van harte welkom bent:
 De dienst van zondag 28 januari, voorganger is ds. Jet Lieftink, aanvang 10.00 uur.
Overige mededelingen:
 DOE MEE EN DONEER VOOR DE ACTIE SHELTERSUITS VOOR LESBOS
De Diaconie heeft besloten € 1.000 over te maken naar dit goede doel. Wilt u ook bijdragen?
Kijk dan voor meer informatie op https://www.sheltersuit.com/product/sheltersuits-voor-lesbos/
Of misschien heeft u er wel over gelezen in de Tubantia van 30 december 2017.
 Werkgroep Voedselbank
Met grote blijdschap hebben wij vrijdag 12 januari 76 boodschappenpakketten van
supermarkt Emté in ontvangst kunnen nemen en inge
laden in de bestelauto van de Voedselbank Oost Achterhoek. Wij bedanken de Emté-klanten
en het personeel heel hartelijk voor hun medewerking tijdens de zegelactie periode.
 Mededeling voor de liedboekgroep
A.s. woensdag 24 januari is er geen zingen met de liedboekgroep.

Korte berichten voor “Kerkgroet” per e-mail: kerkgroet@pkn-neede.nl (voor a.s. donderdag 18.00 u.)
Ds. H.J. Lieftink-Buijs
e-mail: dominee@jetlieftink.nl
 0545-293138
Ds. M.A. Andela-Hofstede e-mail: andelhof2@gmail.com
 0543-478797
Ds. W.A. Andela
e-mail: andelhof1@gmail.com
 0543-478797
Veel informatie betreffende onze kerk kunt u vinden op de website: www.pkn-neede.nl

