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Welkom in onze Eredienst!
Startzondag van het seizoen 2020 - 2021
De dienst is ook te beluisteren en terug te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
De orde van dienst is bij deze Zondagsbrief gevoegd.

Aan deze dienst werken mee:
Voorganger:
Ds. Gerrit Schouten ,
Organist:
Nelleke de Kok,
Fluit:
Dorothee Becu,
Ouderling van dienst: Gert Schimmel,
Diaken van dienst:
Rien van Hal,

Zang:
Kosters:
Geluid:

Henk van Blitterswijk, Jannie van
Kerkhoven, Willy Oppelaar,
Maatje Schimmel en Jan Schuiling,
Bert Budding.

Collecten
De collecten in deze dienst worden gehouden aan de uitgang. Op de tafel
onder de toren staan twee dozen. Uw gift in de eerste doos zal gelijkelijk worden verdeeld onder de diaconie en de
kerk. Uw gift in de tweede doos is voor het vredeswerk van de Protestantse Kerk in Nederland.
Op veel plaatsen verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten; ze zijn nergens
welkom of worden niet gehoord. De Protestantse Kerk in Nederland wil er ook voor deze mensen zijn door
praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Zij ondersteunen vredesbewegingen in oorlogsgebieden.
Voor diegenen die doneren via Givt: Collecte 1 is voor de kerk, collecte 2 is voor de diaconie en collecte 3 is deze
zondag voor het vredeswerk van de Protestantse Kerk in Nederland.
Meer informatie over Givt kunt u lezen in de folder die op de tafel onder de toren ligt.
Bloemen
Er worden naar aanleiding van het thema van de startzondag bloemen
bezorgd bij alle mensen die in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven.
Koffiedrinken
Na de dienst is er koffie, thee of fris in het dorpshuis. Een aantal mensen
uit de gemeente hebben iets lekkers gebakken. Als het weer het toelaat kunnen we ook naar buiten. Let u er zelf
op om de anderhalve meter in acht te nemen?
Aanmelding voor onze diensten
U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de
dienst op de daarop volgende zondag.
Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel. Zij zijn bereikbaar via 06 – 29048280 of 06 – 52331473.
Om het niet al te moeilijk te maken: wanneer u zeker weet dat u ook de daarop volgende zondag(en) aanwezig
bent, kunt u dat gelijk doorgeven. Het maximum aantal mensen dat in de kerkruimte (dat is dus exclusief het
podium) aanwezig mag zijn bedraagt 48. We hanteren hierbij de anderhalve-meter-regel.
Wandelen
kerk.

Dinsdag 29 september wandelen we weer. Om half tien verzamelen bij de
1

Gespreksgroepen
Op maandag 5 oktober gaan we weer beginnen met de gespreksgroepen.
We starten met de middaggroep om 14.00 uur en met de avondgroep om 20.00 uur in de consistorie van de kerk.
Daar hebben we ruimte genoeg om op anderhalve meter van elkaar te zitten. Eventueel kunnen we uitwijken naar
de kerkzaal. We lezen uit het boekje “Adembenemend” hoofdstuk 4: “De Heer wordt slaaf”.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Mountainbiken
Zit jij op het middelbaar onderwijs en wil je zaterdag 3 oktober mee
mountainbiken? Geef je dan snel op bij ds Gerrit Schouten. Vandaag is de laatste kans. Zie voor informatie het
nieuwe jaarboekje.
De Bijbel in 1 jaar
Wie durft de uitdaging aan? De Bijbel lezen in 1 jaar? Het Nederlands
Bijbelgenootschap heeft een Bijbel uitgegeven met een indeling in 365 dagen. Elke dag lees je 3 hoofdstukken
afwisselend uit Oude en Nieuwe Testament. Met de deelnemers vormen we een appgroep zodat we onze
bevindingen kunnen uitwisselen en daarop kunnen reageren. Eén keer per maand komen we bij elkaar om vragen
uit te wisselen en natuurlijk om elkaar te stimuleren en het vol te houden.
De Bijbel kost € 27,50. Maar wanneer dit bedrag een financiële belemmering vormt, neem dan even contact met
me op.
➔ Meld je aan bij ds. Gerrit Schouten.
Agenda
Dinsdag 29 september
Woensdag 30 september
Zaterdag 3 oktober
Zondag 4 oktober

09.30 uur: Wandelen (zie hierboven).
20.00 uur: Vergadering van de Kerkenraad (in de kerkzaal).
Mountainbiken voor de jeugd. Zie hierboven.
10.00 uur: Dienst. Voorganger: Ds. Gerrit Schouten.
In deze dienst zal Maria Hendrika (Iris) van Hal worden gedoopt.
Tevens is er inzameling van lang houdbare levensmiddelen voor
de Voedselbank Rivierenland.
Oppasdienst: Gerda Aleman. Bloemendienst: U???

Om over na te denken
Neem genoeg tijd om uw geluk te tellen, maar verspil geen minuut aan gepieker.
Uit ’Think positive’.
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