Kerkgroet
30-12-18.
Welkom in deze dienst
.

Wekelijkse informatie van de Protestantse Gemeente te Neede
Voorganger
ds : H. Westerink.
Ouderling
mevr : Rikie Kuiper.
Organist
dhr : Ab Heuvelink.
Lectrix
mej : Maaike de Haas.
Beamer
dhr : Ed v d Born
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: diaconaal werk.
De bloemen gaan als bemoediging en groet van onze gemeente naar:
Mevr H. E. te Biesebeek-Leppink, Deldenseweg 4 en naar mevr H. F. Lutke Willink te Biesebeek,
Deldenseweg 4a.
Verdere mededelingen over de dienst:
De lezingen zijn: Jeremia 31: 15-17. Matthëus 2 : 13-23.

Activiteiten waarbij u van harte welkom bent:
De dienst oudejaarsdag begint om 16.30 uur, voorganger M. A. Andela-Hofstede.
Ouderling van dienst:dhr Boy van den Berg, organist: dhr Gerrit Ebbekink, lectrix: Maaike de Haas,
Beamer: Adrie Holkers.
De dienst volgende week 6 januari is om 10.00 uur, voorganger W. A. Andela.
Overigemededelingen:
Bijbelquiz.
Opgave tot 7 jan bij Janny ten Berge, via janny.tenberge@gmail.com of per telf 472852. Een team
bestaat uit minimaal 2 pers, maximaal 4 pers en strijdt om geld voor een goed doel.Ook de tribune
staat klaar. We hopen dat het volle bak wordt, ter aanmoediging natuurlijk, maar….. u kunt ook
meespelen en een prijsje winnen!! Denk eraan om een pen mee te nemen.
Woensdag 9 januari in de Huve, aanvang 19.30 uur.
Kopy voor de Ontmoeting inleveren voor donderdag 10 januari 12.00 uur.
Busproject Voedselbank. Zie ook Ontmoeting januari !
De Voedselbank Oost Achterhoek doet een dringend beroep op de kerken in onze regio .
De koelbus is aan vervanging toe en de financiëring is nog niet rond. Er ontbreekt nog een bedrag
van € 20.000,- . Onze Needse Protestantse kerkgemeenschap kan en wil natuurlijk niet
achterblijven.
De diaconie stimuleert deze actie door bij elk artikel dat u op zondag 6 januari en zondag 3
februari inlevert € 2,- toe te voegen !
Straks bij de uitgang geven we een brief van de Voedselbank mee. Dank voor uw aandacht!

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

