Kerkgroet
Zondag 13 januari 2019
Wekelijkse informatie van de Protestantse Gemeente te Neede
WELKOM IN DEZE DIENST
Voorganger
Ouderling v. dienst
Organist
Lector

: Ds. Jet Lieftink – Buijs..
: Dhr. Dick de Haas.
: Dhr. Ab Heuvelink. .
: Mevr. Lieke Sies.

De bloemen gaan als bemoediging en groet van onze gemeente naar Mevr. L. Scholten-Ekkel,
Bergstraat 9a en naar Mevr. B.H. Wullink-Koopman, Hofmaat 18.

Verdere mededelingen over de dienst: Het lied van de zondag is lied 501 : 1 en 2. De
schriftlezingen van vandaag zijn Jesaja 40 : 1 - 11 en Lucas 3 : 15 – 22.
De eerste collecte (tijdens de dienst) is bestemd voor het werk van de Diaconie. De tweede
collecte is voor het werk van de kerkrentmeesters. De collecte aan de uitgang is voor het
,,Polokong project” Deze wordt van harte aanbevolen. Na afloop van de dienst is er koffie, thee of
limonade achter in de kerk.
Berkellandse pastores eensgezind tegen Nashvilleverklaring.
De voorgangers van de protestantse gemeenten in Berkelland zijn onaangenaam getroffen door
de Nashvilleverklaring. Dit omdat zij stellen dat iedereen, ongeacht welke geaardheid of gender,
zich volkomen aanvaard mag weten en van harte welkom is in hun kerken. Ze distantiëren zich
daarom uitdrukkelijk en eensgezind van de Nashvilleverklaring, die de afgelopen dagen door ruim
200 predikanten uit de orthodoxe hoek is ondertekend. Vanuit de diepe overtuiging dat God liefde
is en Hij de mens in veelkleurigheid geschapen heeft, wordt in de Berkellandse protestantse
gemeenten de liefde gevierd en gezegend
Activiteiten waarbij u van harte welkom bent: De dienst van a.s. zondag. Aanvang 10.00 uur.
Voorganger is dan Ds Onderwater uit Aalten.
Overige mededeling: Van Baeauty Bogwasi directeur van Aglow Polokon hebben we een
bedankbrief ontvangen voor de financiële bijdrage aan dit project in 2018. Dit project wordt al
enkele jaren door de diaconie ondersteund. Marianne Sprey zal in deze dienst iets vertellen over
dit ouderenproject in Botswana. Bij de koffie na de dienst wil zij graag uw vragen beantwoorden en
wat meer vertellen over dit project. Uw betrokkenheid wordt gewaardeerd.
♦Busproject voedselbank in volle gang
Afgelopen zondag mochten we 120 (!) artikelen tellen in de boodschappen-kratten onder de toren.
Geweldig. Hartelijk dank. Wij hopen dat u ons deze maand elke zondag zó gaat verrassen, ten
gunste van het bus project en dus ten behoeve van de bijna 400 cliënten in Oost Achterhoek
waarvan ongeveer 25 Needse dorpsgenoten. Onze diaconie draagt dit project een warm hart toe
en ondersteunt daadwerkelijk door bij elk artikel € 2,- te doneren. Dank voor uw aller aandacht!
♦Carel ter Linden in Eibergen. Donderdag 17 januari 2019 in de Oude Mattheuskerk, Aanvang:
19.30 uur. Toegang gratis, vrije gift. Uitgebreide info: zie ,,Ontmoeting”.
♦Etty Hillesum, opgevoerd door CHORAL het leven van Etty Hillesum. zondag 20 januari a.s.
Oude Mattheüskerk. De voorstelling begint om 15.30 uur en duurt een uur. vrije gift. Een
voorstelling, een week vóór de “Dag van de Holocaust”, die u niet mag missen! Uitgebreide info zie
,,Ontmoeting”.
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