Kerkgroet
Zondag 20 januari 2019

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

: Ds. W. E. Onderwaater (Aalten)
: Dhr. Bert Rooiman
: Dhr. Gerrit Ebbekink
: Dhr. Ab Heuvelink

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: Mevr. H.R. van Zon-Klanderman,
Meijersweg 58a en naar dhr. H.W. Grootenzerink, Mr. P.J. Troelstrastraat 38.
Verdere mededelingen over de dienst:
 De lezingen van vanmorgen: Psalm 91 en Lucas 4: 9-12.
Lied van de zondag: Lied 275: 1 en 2.
Activiteiten waarbij u van harte welkom bent:
 De dienst van zondag 27 januari, voorganger ds. Jet Lieftink-Buijs, aanvang 10.00 uur.
Overige mededelingen:
 IKA vakantie week.
De vakantie week naar "Nieuw Hydepark" te Doorn is van 1 t/m 8 juni 2019.
Wilt u deelnemen aan een geheel verzorgde vakantie of inlichtingen hierover, kunt u bellen
voor 28 januari a.s. naar Henny Mengerink  291542 of Alie Timmerije 293528.
 Actiemaand januari Busproject Voedselbank.
Heel mooi dat deze speciale actie uw aandacht heeft. Nog 3 zondagen, de laatste is op 3
februari. Wij hopen op uw medewerking.
Elk artikel dat u meebrengt levert een extra bijdrage van de diaconie op!
En van uw euro’s in de melkbus gaan wij boodschappen doen.
De mensen van de voedselbank Oost Achterhoek zijn heel enthousiast over onze actie!
Dus…: wij willen dooooorgaaaaan! Dank voor uw medewerking!

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.n

