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Kerkdiensten 6 oktober:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. A.P. Tack. Organist Jaap van Leeuwen.
09.30 uur: Jeugdzolder, Tienerdienst, gr. 8 + 1 en 2 V.O.
18.30 uur: Lutherkerk, Songs of Praise o.l.v. Jan Slappendel.
Vandaag vieren we de Israelzondag. We delen iets van de grote rijkdom van het geloof van
Gods volk en we bidden om vrede voor Palestijnen en Joden.
(Voor wie thuis meeluistert; de plaatjes bij de preek staan op onze website wwwpge.nu)
Welkom!
Songs of Praise. Hartelijk welkom vanavond bij Songs of Praise.
Wij zien u graag om 18.30 uur in de Lutherkerk waar Jan Slappendel ons over de
opgegeven liederen gaat vertellen en ze ook zal begeleiden. Tot dan!
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten.
Kindernevendienst voor groep 1 t/m 7.
Collecten: 1e Kerk en Israël, 2e Kerkenwerk Emmaϋs.
De busjes bij de uitgangen zijn bestemd voor Dim Dirk Jana.
Kerkdiensten 13 oktober:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. L.L.J. Webbink. m.m.v. de Cantorij.
Tolk gebarentaal is Henrike Dijkstra.
18.30 uur: Lutherkerk, Ds. L.L.J. Webbink.
Bloemengroet: Op zondag 29 september werden de bloemen bezorgd bij dhr. Jaap de
Bruin.
Pastorale berichten:
-

Mevr. Tineke Burggraaff, Raadhuisplein 53 heeft de laatste weken veel pijn. Hopelijk
kan dit met rust genezen, maar ze kan nu niet actief zijn (ook niet in ons pastoraat)
zoals ze graag zou willen.
We leven met haar mee.

Een jij om samen wij te zijn.
Dhr. en mevr. den Neijsel – de Koning waren afgelopen week 65 jaar getrouwd.
Zij vierden dat in het Oudeland, in Woerden, waar mevr. den Neijsel woont.
(Park Oudeland 63 G, 3443 AH Woerden) Het adres van haar man is Dronensingel 145,
2411 GX Bodegraven.
Dhr. en mevr. Gijs en Nel Spaans - van der Gaag, mochten 60 jaar lief en leed delen.
We feliciteren hen van harte en wensen hen samen met al hun geliefden een mooie dag en
nog veel goede
jaren met Gods zegen.
Dhr. Arie en mevr. Pia Dorrepaal zijn komende week 50 jaar getrouwd.
Zij kijken in dankbaarheid aan God terug op wat zij in die tijd met elkaar mochten delen.
Ze vieren het binnenkort met familie en vrienden.
(Vijverlaan 26, 2411 AL)

Kerk in de week:
Xplore XL
Vanavond om 18.00 uur de eerste bijeenkomst voor jongeren van 17, 18, 19 bij mij thuis.
Ik heb al veel aanmeldingen, maar je kan er nog bij. BT
Geloven in de marge: Op dinsdag 8 oktober starten we om 20.00 uur met de eerste avond
van ons Leerhuis ‘geloven in de marge’. We lezen stukje bij beetje de Eerste brief aan de
Korinthiërs en daarbij het boek van (o.a.) Stefan Paas ‘geloven in de marge’. Doet u mee?
06 3625 6808/ds.webbink@kpnmail.nl
Woensdagavond vergadert de TG Diaconie.
ZinSpelen lezing
Woensdag 9 oktober is de eerste in de nieuwe serie: Trouw columnist Stevo Akkerman over
‘Wat blijf er over als er niets is vast te stellen ?’ In De Ark ’t Kerkestuk 1, Reeuwijk, vanaf
20.00 uur. Entree €5.
Ouderenkring
Op donderdag 10 oktober komt de ouderenkring weer bij elkaar. Dat gebeurt in de consistorie van de Salvatorkerk. We beginnen om 14.30 uur en sluiten af rond 15.45 uur. Van harte welkom!
Esther Dijkstra-Rensen (0348-501859)
Donderdagavond is er een nieuwe ontmoeting van mensen uit het sociaal domein en de
kerken. We gaan uitwisselen wat we doen en leggen nieuwe contacten.
Vanaf 19.30 uur Huis van Alles Reeuwijk Brug, van Staverenstraat 39.
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!
Kun je nog zingen? Zing dan mee, zondag 13 oktober, na de koffie om ca. 11.00 uur. Samen met de cantorij pareltjes ontdekken uit ons nieuwe liedboek, met extra uitleg in inzicht. (LW)
De collectes van zondag 29 september:
Ned.Bijbel Genootschap: € 380.60
Emmaϋs: € 358.28
Busjes (Dim Dirk Jana) september: € 267.24

Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.

