Kerkgroet
Datum 27 januari 2019
Oecumenische dienst
Wekelijkse informatie van de Protestantse Gemeente te Neede
Voorganger
Ouderling v. dienst
Organist
Lector
Beamer

: Ds. H.J.Lieftink-Buijs en Pastor S.Nagelmaker
: Dhr. Bernard van Delft
: Mevr. Grietje Hensens
: Maaike de Haas
: Dhr. Adrie Holkes

De eerste collecte tijdens de dienst is voor de diaconie de tweede collecte is voor de kerk,
De deur collecte is JOP jeugdwerk
De bloemen gaan vanmorgen als bemoediging en groet van de gemeente naar:
Mevr. Kornegoor-Mengerink, Ruwenhofstraat 1/22
Schrijven voor Amnesty International
Vanaf vandaag zal er elke vierde zondag van de maand de mogelijkheid zijn om een brief
te ondertekenen voor een gevangene die streed voor de mensenrechten. In die brief wordt
de betrokken regering opgeroepen de mensenrechten te eerbiedigen en de betrokkene vrij
te laten. Deze wereldwijde actie leidt regelmatig tot de vrijlating van een gevangene.
Deze maand gaat het om een gevangene in Burundi die strijdt tegen martelingen in zijn
land.

Busproject Voedselbank
Nog 2 zondagen: vandaag en 3 februari kunt u uw boodschappen onder de
toren brengen.
De actie loopt heel aardig en de extra aansporing door de diaconie: -elk artikel
levert € 2,- op- maakt steeds meer kerkgangers enthousiast!
Da’s mooi en als u liever geld in de melkbus doet dan doet onze werkgroep
boodschappen voor hen die het zo hard nodig hebben. In ons dorp zijn nu 28
gezinnen en alleenstaanden die afhankelijk zijn van de voedselbank.
Dus volgende week is uw laatste kans…, dwz voor dit bijzondere project: een
nieuwe koel-auto moet en zal er komen als het aan u en ons ligt!
Dank voor uw medewerking!
Palliatieve zorg
Datum: dinsdag 5 februari-2019
Plaats: gebouw Diekgraven
Tijd: 20.00 uur
Voor uitgebreide informatie: zie maandblad van januari

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

