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Kopij voor de zondagsbrief naar:
zondagsbrief@pge.nu
website: pge.
Kerkdiensten 13 oktober:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. L.L.J. Webbink. m.m.v. de Cantorij. Organist Sjaak Warnaar.
Tolk gebarentaal is Henrike Dijkstra.
18.30 uur: Lutherkerk, Ds. L.L.J. Webbink. Organist Gijsbert Kok.
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de allerkleinsten. Kindernevendienst voor groep 1 t/m 7.
Collecten: 1e Wereld diaconaat, 2e Kerkenwerk Emmaϋs.
De busjes bij de uitgangen zijn bestemd voor Dim Dirk Jana.
De collecte in het kader van het Werelddiaconaat is vandaag voor Young Africa. Young Africa is een organisatie
die met diverse opleidingscentra jongeren opleid met als doel om ze een kansrijke toekomst te kunnen bieden.
Twee van de 5 centra staan in Mozambique en zijn helaas hard getroffen door de orkaan Idai in maart van dit
jaar. Om de centra weer te herstellen maar belangrijker nog om jongeren een kans te geven op een opleiding
willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen. Kijkt u ook eens op www.youngafrica.org/nederland om meer
over deze organisatie te weten te komen.
Kerkdiensten 20 oktober: Gezongen Liturgie.
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. L.L.J. Webbink. Deze dienst wordt uitgezonden door kerkplein 15.
18.30 uur: Lutherkerk, Mevr. Ds. M.C.A. Korpel, Leusden.
Bloemengroet: Op zondag 6 oktober werden de bloemen bezorgd bij Jan en Truus de Jong.
Kerk in de week:
Geloof en opvoeding
Voor komende maandag, 14 oktober staat ons volgende gesprek gepland. We delen weer de ervaringen met
kinderen en we bespreken het verhaal van Jezus' doop door Johannes in Matteüs 3.
Inloop met koffie thee om 19.45 uur, start om 20.00 uur, afronden ca. 21.30 uur. Welkom! BT
Dinsdagavond overlegt de Taakgroep Eredienst.
Woensdagavond vergadert het Moderamen.
Bijbelkring Donderdagavond
Komende donderdag 17 oktober lezen het bijzondere hoofdstuk Genesis 38. Locatie: 't Centrum.
Inloop met koffie thee om 19.45 uur start om 20.00 uur, afronden ca. 21.30 uur Van harte welkom.
Zaterdag 19 oktober komen de BOC-vrijwilligers uw oud papier / karton ophalen.
Het is dan ook herfstvakantie, extra handen zijn welkom.
De opbrengst van juli was 89600 kg.
Het BOC-team.
De collectes van 6-10-2019
- Kerk en Israel: € 441,45
- Emmaϋs:
€ 396.79
- Songs of Praise: € 97.35

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

