Kerkgroet
10 februari 2019

Wekelijkse informatie van de Protestantse Gemeente te Neede
WELKOM IN DEZE DOOPDIENST
In deze dienst zal Junia Greet Ina Schukkink gedoopt worden.
Voorganger
Ouderling v. dienst
Organist
Lector

: Ds. Marieke Andela-Hofstede
: Dhr. Roelof Reinders
: Dhr. Ab Heuvelink
: Mv. Fenny Kistemaker

De 1e collecte (tijdens de dienst) is 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 voor: Organisatie IKA vakantieweken
De bloemen gaan vanmorgen als bemoediging en groet van de gemeente naar
Dhr. J.H. Lammertink, Horstmanweg 1.
Verdere mededelingen over de dienst:
Lied voor de dienst: Lied 357: 1 en 2. De lezing is uit Lucas 5: 1-11.

Overige mededelingen.
- Inspiratie en Ontmoeting. Film: China Blue. Op woensdag 13 februari om 20.00 uur in de Huve.
Zie Ontmoeting van februari blz. 18.
- Dienst zondag 17 februari. Voorganger: ds. C. van Dorp (Zelhem). Aanvang 10.00 uur.
- Actie Busproject Voedselbank geslaagd!
Wij bedanken allen die aan dit bijzondere project hebben meegewerkt en bijgedragen, op welke
wijze dan ook, heel hartelijk! Onze diaconie-penningmeester kon het mooie bedrag van € 1.045,-overmaken op de bankrekening van de Voedselbank Oost Achterhoek.
Naar verluid kan de nieuwe koelbus eind februari worden aangeschaft en in gebruik worden
genomen.
Tevens kunnen wij melden dat de inzameling van Douwe Egbertspunten ook weer geslaagd is.
We telden 26.345 punten en hebben die bezorgd in Lichtenvoorde. Ook veel dank aan de
verzamelaars! En blijft u vooral doorsparen want het komt allemaal ten goede van de cliënten van
de voedselbank. Hartelijke en dankbare groeten van de werkgroep.
- NIEUWE APP: CHRCH
Per 1 maart stopt de app "Protestant", maar de opvolger "CHRCH" is per direct al te gebruiken.
Gratis te downloaden uit de Play Store (voor Android) of App Store (voor Apple). Stap a.u.b. tijdig
over en blijf op de hoogte van uw kerk!

Korte berichten voor de “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

