Kerkgroet
10- 03-19
Welkom in deze dienst
Eerste zondag 40 dagen tijd
.

Wekelijkse informatie van de Protestantse Gemeente te Neede
Voorganger
Ouderling
Organist

ds : Jan Struijk.
dhr : Boy van den Berg.
dhr : Gerrit Ebbekink.

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: KIA de kerk in Cuba.
De bloemen gaan als bemoediging en groet van onze gemeente naar:
Mevr R. Kolthof-Luggenhorst en dhr G. Redeker, beiden verblijvend op de revalidatie afdeling
van verpleeghuis Pronsweide, Morgenzonweg 29 te Winterswijk.
Verdere mededelingen over de dienst:
De lezingen zijn: Deuteronomium 5: 6-21 . Lucas 4: 1-13
Liturgische schikking.
Vandaag is de Eerste zondag van de Veertigdagentijd. In deze veertigdagen leven we toe naar
Pasen. Een Nieuw Begin is het thema dit jaar. Het getal 8, op de achtste dag begint een nieuwe
week ( na 7 dagen ). De achtste dag wordt ook wel Opstandingsdag genoemd. Dit getal is in de
schikkingen zichtbaar door de 8 flessen die we steeds gebruiken. De flessen zijn omwonden met
riet, riet is het symbool voor buigzaamheid, mee bewegen. Het water in de flessen is hier nog
zichtbaar, water geeft immers nieuw leven. Op deze eerste zondag staan de flessen in een cirkel,
de cirkel die symbool voor de aarde staat. De flessen zijn onderling verbonden met klimopranken,
die samen een krans van solidariteit vormen.

Activiteiten waarbij u van harte welkom bent:
*De dienst volgende week 17 maart is om 10.00 uur, voorganger ds H.J. Lieftink-Buijs.
*Woensdag 13 maart biddag. Aanvang 19.30 u, voorganger ds M. A. Andela-Hofstede.
De lezingen zijn: Psalm 84: 1-8 en 12,13
Lucas10: 38-11: 13.
*Jan Sruijk zal een korte inleiding houden over de ontstaansgeschiedenis van 10 woorden .
Wat zeggen de geboden ons? Of beter: wat zegen ze mij? Woensdag 13 maart 20.00 u de Huve.
Inleider en gespreksleider ds Jan Struijk
*Vanavond Avondzang aanvang 19.00 u. Thema v d dienst is ” Zoek je niet stuk op geluk ”.
Medewerking Teun Nicolai en Jan Schreurs op hun trompet Grietje Hensen-van Milligen zal het
orgel bespelen. U bent van harte uitgenodigd !!!!
*Sobere maaltijden veertigdagentijd in Neede en Eibergen.
Woensdag 6 maart in de Huve Eibergen, woensdag 20 maart Het Achterhuis R K kerk in Neede,
woensdag 3 aprl Diekgraven in Neede. Alle maaltijden beginnen om 18.00 uur.
Opgave Albertine Kokkeler-v d Berg albertineenton@gmail.com tel 0545-477107.
Annie Broekmaat annie_broekaat@hotmail.comtel . tel 0545-292370
( annie _ broekmaat )
Tiny Appeldoorn
m-appeldoorn2@hetnet.nltel tel 0545-293034.
Parochie secretariaat secretariaatneede@stpaulusparochie.nl tel 0545 286835.

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

