Kerkgroet
3 februari 2019 .
.

Wekelijkse informatie van de Protestantse Gemeente te Neede
Welkom in deze dienst ( viering H.A )
Voorgangers
ds : Jet Lieftink-Buijs.
Ouderling
dhr : Dinant Rohaan.
Organist
dhr: Ab Heuvelink.
Kindernevendienst
mevr: Ingrid Kleinsman en dhr Bert Rooiman.
De collecte (tijdens de dienst) is bestemd voor de voedselbank
De collecte aan de uitgang is bestemd voor:plaatselijk kerkenwerk.
De bloemen gaan als bemoediging en groet van onze gemeente naar: mevr M Paalman-Fokkers,
Hengeler 65 en naar dhr F. J. H. Boswinkel, Oude Haaksbergseweg 10.

Verdere mededelingen over de dienst:
*De lezingen zijn: Jeremia: 1: 4-10 en Lucas 4: 21-30
*Bus project voedselbank.
Dank voor uw medewerking!
Vandaag is de 5e en laatste zondag van deze bijzondere actie.
De vorige 4 zondagen hebben velen van u de klaarstaande kratten gevuld met levensmiddelen en
andere nuttige en bruikbare artikelen die zeer welkom zijn bij de cliënten van de voedselbank Oost
Achterhoek. Tot en met afgelopen zondag troffen wij 303 diverse artikelen aan, inclusief de
boodschappen die we deden van het geld dat u in de melkbus deed. Deze opbrengst alleen is
goed voor een extra bijdrage van € 606,- van de diaconie! In ons kerkblad Ontmoeting van maart
en in de Kerkgroet van volgende week willen we het totaal-resultaat van deze actie melden.
Wellicht is dan ook duidelijk of er in totaliteit voldoende is opgebracht om de nieuwe koelbus aan te
schaffen.
Daarna gaat onze inzet gewoon op de oude voet voort: elke eerste zondag van de maand
inzameling.
Ook hebben enkelen onder u zich ingeschreven als ”vriend van de voedselbank Oost Achterhoek”.
waarbij zij minimaal € 5,- per maand donatie hebben toegezegd. Doet u ook mee? Achter in de
kerk liggen folders met een intekenformulier. Met dank en groet van de werkgroep.
Activiteiten waarbij u van harte welkom bent:
*Zondag 10 februari 10.00 uur, voorganger ds M. A. Andela-Hofstede .
*Na de dienst ( vanmorgen ) bij de koffie in Diekgraven zijn er kaarten te koop t.b.v het ZWO
project scholing van kansarme kinderen in Cambodja.
*Op donderdagavond 14 februari houdt Opperrabijn Binyomin Jacobs een lezing in de synagoge
aan de Stationsweg 7 in Aalten over de vraag hoe Joden de messias zien. De avond wordt
georganiseerd door de PKN-commissie Kerk& Israël Aalten-Bredevoort. De aanvang is om 19.30
uur. Aan het eind van de lezing is er een collecte ter bestrijdijng van de onkosten.
*Dinsdag 5 februari organiseert Inspiratie&Ontmoeting een avond rond het thema palliatieve zorg
in Diekgraven aanvang 20.00 uur. Zie Ontmoeting van januari.
*De film China Blue 13 februari in de Huve Eibergen, aanvang 20.00 uur. Zie voor verdere
informatie in de Ontmoeting van februari.

Overige mededelingen:
*Kopij voor de Ontmoeting inleveren voor 7 februari 12.00 uur.

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@telfortglasvezel.nl
0543-478797
Ds. W.A. Andela
e-mail: andelhof1@telfortglasvezel.nl
0543-478797
Veel informatie betreffende onze kerk kunt u vinden op de website: www.pkn-neede.nl

