Kerkgroet
Zondag 6 januari 2019

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

: Ds. Wytze Andela
: Dhr. Roelof Reinders
: Mevr. Grietje Hensens
: 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 het orgelfonds.
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. J. Kerkdijk-Francke, Merelstraat 20 en mevr. J. ten Dolle-Wilbrink, Markveldsedijk 4.
Verdere mededelingen over de dienst:
De lezingen van vanmorgen: Jesaja 60: 1-6 en Mattheus 2: 1-12.
Lied van de zondag: Lied 520, vers 1 en 2 (De wijzen, de wijzen).
Activiteiten waarbij u van harte welkom bent:
Na afloop van de dienst is er koffie drinken in gebouw Diekgraven
 De dienst van zondag 13 januari, voorganger: ds. Jet Lieftink-Buijs, aanvang 10.00 uur.
 Bijbelquiz 2019
Opgave mogelijk tot 7 januari bij Janny ten Berge, via: janny.tenberge@gmail.com of
 472852. Een team bestaat minimaal uit 2 en maximaal 4 mensen en strijdt om geld voor
een zelf te kiezen goed doel. Ook de publieke 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
 Carel ter Linden in Eibergen, donderdag 17 januari in de Oude Mattheuskerk.
Aanvang: 19.30 uur, toegang gratis, vrije gift
Overige mededelingen:
 Kopij voor Ontmoeting van februari kan tot uiterlijk donderdag 10 januari 12.00 uur worden
ingestuurd.
 In de dienst van zondag 13 januari zal Marianne Sprey aanwezig zijn en wat vertellen over het
ouderen project Polokong in Maun, Botswana. De Diaconie ondersteund dit project al enkele
jaren. Ook de uitgangscollecte in deze dienst zal voor dit project bestemd worden.
Meer hierover kunt u lezen in Ontmoeting. Van harte aanbevolen!
 Bus project voedselbank
Deze maand actiemaand bus project, zie Ontmoeting en brief achter in de kerk.
Vanaf nu t/m 3 februari elke zondag inzameling boodschappen! Bij elk artikel doet onze
diaconie er € 2,00 bij! Wij rekenen op elkaar en de voedselbank rekent op ons! Hartelijk dank.
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

