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De 1e collecte (tijdens de dienst) is wederom bestemd voor ‘Noodhulp cycloon Idai’
De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme
ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die het zuidoosten van
Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3
miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Woningen,
scholen, bedrijven en ziekenhuizen zijn verwoest. Er is nauwelijks eten in de getroffen gebieden.
Het is weggespoeld en oogsten zijn verwoest. Kerk in Actie biedt hulp via lokale kerken en
christelijke organisaties in het getroffen gebied. Onder meer door het uitdelen van
voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad.
Kom ook in actie en help de slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Geef in de collecte
of maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het
projectnummer 'Noodhulp cycloon Idai'. De diaconie dankt u hartelijk!
De 2e collecte (tijdens de dienst) is voor het werk van de kerkrentmeesters.
De collecte aan de uitgang is bestemd voor KIA Pionieren rond zingevingsvraagstuk.
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: Mevr. D. Floors-Kolkman, G.L.
Rutgersweg 18a, naar dhr. B.J. Bouwman, Diepenheimseweg 40 en naar dhr. A. Welmers,
Bergstraat 28.
Verdere mededelingen over de dienst:
De lezing van vanmorgen: Klaagliederen 3: 20-24 en Lucas 15: 11-32.
Lied van de zondag: Lied 858: 1 en 2 (Vernieuw in ons, o God, Uw liefde, lentelicht...)
Tekst liturgisch bloemstuk: Vandaag is het de vierde zondag van de veertigdagentijd.
De 8 flessen staan nu in een achthoek, het getal 8, op de achtste dag begint een nieuwe week (na
7 dagen). De achtste dag wordt ook wel Opstandingsdag genoemd.
In de flessen zijn bloesemtakken geplaatst, een nieuw begin. Wees blij, de jongste zoon is terug en
begint opnieuw. Vier het leven.
Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon
en samen zoeken naar een nieuw begin.
Activiteiten waarbij u van harte welkom bent:
 De dienst van zondag 7 april, voorganger ds. J. Lieftink-Buijs, aanvang 10.00 uur.

Overige mededelingen:
 4 april kunt u weer kaarten maken. Adres: Braak 66, vanaf 13.30 uur. Welkom! Ook al kun je
maar 1 keer.
 7 april is na de kerkdienst in Diekgraven verkoop van wenskaarten. Opbrengst voor het ZWO
project scholing kansarme kinderen in Cambodja.
 Voltooid leven!?
De emeritus hoogleraar Paul van Tongeren komt maandag 8 april naar Eibergen in de oude
Mattheüs om 20.00 uur om over bovenstaand onderwerp met ons te spreken. U bent van harte
welkom!!
 Bezoek aan biologische boerderij
Een bezoek met rondleiding aan boerderij Arink, Gasteveldsedijk 6 in Lievelde, waarbij we
uitleg krijgen over alle aspecten van het biologisch boeren.
Datum: zaterdag 13 april, om 14.00 uur, kosten € 3,00 per persoon.
Gezamenlijk vertrek vanaf “de Huve” Eibergen.
Opgave vóór 9 april bij Ans Pietersen anspietersen@hotmail.com  0545- 473194.
 Boodschappen Voedselbank
Zondag 7 april staan de lege kratten en de lege melkbus weer klaar om door u te worden
gevuld met levensmiddelen of geld.
Doet u weer mee? Denkt u aan hen die geen boodschappen kunnen doen, als u zelf inkopen
doet bij Lidl, Emté, AH of elders?
Uw spaarpunten zijn ook een gemakkelijk betaalmiddel!
Alvast onze hartelijke dank!
 Boeken over geloof en leven
In gebouw Diekgraven, waar wij gaan koffiedrinken op de eerste zondag van de maand, staat
een tafel met gratis interessante boeken over geloof en leven.
De bus van de ZWO voor het project ‘Kinderen in Cambodja staat er ook, dus als u wat terug
wilt doen…
In de april-editie van Ontmoeting op pagina 12 leest u meer informatie.
Met dank en groet!
Henk Radema en Luppo Nobbe.
 De Indiase regering zet maatschappelijke organisaties steeds meer onder druk. Organisaties
zoals Amnesty worden gehinderd in hun activiteiten door beperkende wetgeving. En activisten
worden lastiggevallen, bedreigd en vastgezet.
Een instantie die financiële misdrijven onderzoekt viel op 25 oktober vorig jaar het kantoor van
Amnesty India binnen. De medewerkers werden lastiggevallen en geïntimideerd. Volgens de
autoriteiten houdt Amnesty zich niet aan de regels voor financiering uit het buitenland.

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

