Zondagsbrief nr. 39
29-09-2019
Kopij voor de zondagsbrief naar:
zondagsbrief@pge.nu
website: pge.

Kerkdiensten 29 september:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. L.L.J. Webbink. M.m.v. The Herman Singers. Organist Sjaak Warnaar.
Tolk gebarentaal zijn deze morgen Tina van Dijk en haar stagiaire is Vera Klootwijk.
18.30 uur: Lutherkerk: Mevr. Drs. I. Polet, Gouda. Organist Gijsbert Kok.
Deze zondagmiddag wordt Joshua, zoon van Bas en Klaartje van Vliet – Rolloos, Jan Evertsenstraat 14 gedoopt in
kleine kring. Erik Dijk zal daarbij zijn namens de kerkenraad. Natuurlijk zouden we ook deze doop graag op
zondagmorgen vieren, maar hun omstandigheden vragen om een andere gelegenheid. (BT)
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten.
Kindernevendienst voor groep 1 t/m 7.
Collecten: 1e Morgendienst Vrije collecte PKN, Avonddienst Ned. Bijbelgenootschap. 2e Kerkenwerk Emmaϋs.
De busjes bij de uitgangen zijn bestemd voor Dim Dirk Jana.
Kerkdiensten 6 oktober: Gezinsdienst.
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. A.P. Tack.
09.30 uur: Jeugdzolder, Tienerdienst, gr. 8 + 1 en 2 V.O.
18.30 uur: Lutherkerk, Songs of Praise o.l.v. Jan Slappendel.
Bloemengroet: Op zondag 22 september werden de bloemen bezorgd bij dhr. Henk Meerloo.
Kerk in de week:
Het Zolderfeest gaat weer beginnen. Vrijdag 4 Oktober trappen we af met spelletjes, sport en muziekavond.
Aanvang 19:30 op de jeugdzolder boven ‘t Centrum. We zien je dan.
Groeten van de feestcommissie Willeke, Dick, Adrie en Leo.
Songs of Praise. Tot en met vandaag kunt u nog een lied opgeven voor Songs of Praise via songsofpraise@pge.nu
voor de zangavond op 6 oktober a.s. in de Lutherkerk om 18.30 uur. Jan Slappendel zal vertellen over de liederen
en ze begeleiden op orgel en piano.
Uitnodiging gemeente avond 2 oktober 2019 Het eerste deel van de gemeente avond zal gewoontegetrouw
besteed worden aan het werk binnen de taakgroepen. Het tweede deel van de avond is meer inhoudelijk en
daarvoor is uitgenodigd Prof. Dr. Stefan Paas, schrijver van het boek ‘Vreemdelingen en Priesters’ dat nauw
aansluit bij ons jaarthema: ‘Vreemdeling’. We stellen ons voor dat op de gemeente avond (o.a.) aan de orde zal
komen:
 Wat zijn de belangrijkste Bijbelse lijnen?
 Uitleg van de metafoor dat de kerk vreemdeling is, zoals beschreven in 'Vreemdelingen en Priesters'
 Wat vindt u van het huidige maatschappelijke klimaat m.b.t. vreemdelingen?
Het belooft een interessante avond te worden. Allen hartelijk welkom op 2 oktober om 19.45 uur in ’t Centrum
(inloop met koffie vanaf 19.30 uur). Het boekje met het jaarverslag is na de dienst beschikbaar in de kerk om te
worden meegenomen, zodat u zich alvast kunt inlezen. Graag nodigt de kerkenraad u uit voor deze
gemeenteavond. Van harte welkom! Gert Jan Meijers, scriba
Opstart 25+groep. Er zijn een aantal 25 plussers binnen Emmaüs die graag een extra groep willen starten voor
twintigers boven de 25 jaar. Het doel van deze groep is om met leeftijdsgenoten eigentijds kerk te kunnen zijn in
het klein. Het gaat daarbij om ontmoeting, maar ook het samen delen van het geloof. Wil je bij Arjo van der Steen
aangeven of je hier interesse in hebt? Als je dat doet, geef dan meteen even je mobiele nummer door. Dan
kunnen we meteen een app-groep aanmaken. Als we een overzicht hebben van de geïnteresseerden, dan willen
we een brainstormavond plannen, waarbij we de ideeën kunnen uitwisselen over hoe we invulling kunnen geven
aan deze groep. We zijn benieuwd naar je reactie!
Manon Kersbergen, Frederik de Koning en Arjo van der Steen (arjo.pge@aol.com / 06-55553373)

Kledingactie Stichting Local Care. De psychiatrische klinieken in Rivne, Oekraïne hebben dringend behoefte aan
MANNENKLEDING. Daarom houdt Stichting Local Care een inzamelactie voor (schone) mannenkleding op 12
oktober a.s. De kleding kan worden afgegeven tussen 09.00 en 12.00 uur in zaal 4/5 van ’t Centrum.
Informatie Greet en Gert Jan Meijers, 06 1047 7301. Alvast hartelijk dank!
Start X-plore. Inmiddels zijn de groepjes voor de catechese gevormd. De catechese-ouders zullen binnenkort
contact opnemen met de jongeren die zich hebben ingeschreven. De komende twee weken zullen de eerste
groepen al gaan starten. Zie voor meer informatie de uitgave van Vorming en Toerusting.
Aanmelding kan nog bij Arjo van der Steen.
Adventskalender maken. Op zondagmiddag 10 november organiseren we weer een creatieve activiteit voor
gezinnen met kinderen. We gaan dan een adventskalender maken. Zie voor meer info de komende kerk-mag.
Mirjam Wieman, Marian Schijf en Arjo van der Steen
Vrijwilligersavond vrijdag 22 november ’t Centrum. Emmaüs draait op vrijwilligers. Zonder deze enthousiaste
groep kerkleden die zich vaak al jaren belangeloos voor de kerk inspant, zou onze gemeente niet kunnen
functioneren. Als dank voor het vele werk is het inmiddels traditie geworden om voor al deze mensen een
vrijwilligersavond te houden. Deze veelal goed bezochte en gezellige avond zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 22
november vanaf 20.00 uur in ’t Centrum van de Ontmoetingskerk.
Iedereen die zich op vrijwillige basis dit jaar opnieuw heeft ingespannen voor onze gemeente willen wij als
Taakgroep Beheer en Financiën oprecht bedanken en nodigen wij van harte uit voor deze avond. Tot dan!
Dirk-Jan Kevelam, Taakgroep Beheer en Financiën
Fietsers gezocht voor de vrijdagavond Piet van Popering haalt elke week op vrijdag een stapeltje zondagsbrieven
en liturgieën op die in de kerk gestencild zijn en hij brengt die naar twee adressen vanwaar ze op
zaterdagmorgen rondgebracht worden bij de luisteraars Kerktelefoon een anderen. We zoeken twee mensen die
deze taak van hem over willen nemen. Dus als u/je wil mee helpen door een stukje fietsen op vrijdagavond; svp
doorgeven aan Dick Knetsch (611964) of Bram Tack (645351)
Collectes van 22 september: Voor vredeswerk van de landelijke kerk : 425,61 Voor Emmaus : 392,88
Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.

