Zondagsbrief
Gemeentenieuws uit de
Protestantse Gemeente
Appingedam

Zondag 18 november 2018
Nicolaïkerk
Aanvang dienst:
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lectoren:
Schriftlezing:
Organist:
Koster:
Kindernevendienst:
Oppasdienst:
Collecten:
Lied van de maand:
Beamteam:

Jaargang 14, nr. 7
Negende zondag v.d.herfst
9.30 uur
ds. G.J. Gardenier
Henk Mulder
Moniek Buwalda en
Geert Middelkamp
Lucas 19 : 1 - 10
Vincent Hensen Oosterdijk
Wim van der Deen
-----------------Evalien Pentinga
1e I.K.E.
2e Kerk
Lied 736
Arjen Korblet

Het is vanmorgen een ‘aangepaste’ gezinsdienst, voor en door
mensen met een beperking, maar voor iedereen. Medewerking
zal worden verleend door zanggroep ‘De Pelikaan’, o.l.v. Hans
Sebastian.
Thema van de dienst: ‘Kijk eens in de spiegel’.

Bloemen:
De bloemendienst wordt in november verzorgd door
Mw. Anneke Weidenaar , tel. 624784
e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl
Wij zingen vanmorgen:
Lied 736
Lied 422 uit de Evang. Liedbundel
Lied 288
Alles wordt nieuw IV-26
Lied 274
Lied 791
Lied 186
Lied 416
Zieken:
We wensen al onze zieke gemeenteleden heel veel sterkte en,
waar mogelijk, genezing.
Laten we al deze mensen in onze voorbeden gedenken.
Collecten: Omdat het vandaag een IKE-dienst is, is de opbrengst
van de collecte ook voor de IKE. Dat betekent dat de
diaconiecollecte van 25 november bestemd is voor het Syriëproject. De bestemmingen van de collectes zijn dus geruild.
Dienst op 25 november: In de morgendienst om 9.30 uur, gaat
dhr. H.C. Perdok voor in de dienst. De jeugddienst, die om 19.00
uur gehouden zou worden, gaat NIET door.
Opbrengst collecten 11 november:
Diaconie € 168,06; Kerk € 132,45; Damsterheerd € 51,50.
Actie Schoenmaatjes: Vanaf vandaag starten we de actie in de
kerk en delen we de folders en schoenendozen uit. Tot uiterlijk
zondag 25 november kunnen de dozen ingeleverd worden.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen
telefoonnummer 0596-681731 of mailen naar

eegneumann@hotmail.com Alvast bedankt voor uw hulp en
medewerking, Eric en Aardina Neumann.
(Meer informatie vindt u in het kerkblad van november).
Zondagse lunch: Zoals u al in het kerkblad van november hebt
kunnen lezen, wordt er op zondag 2 december a.s. weer een
Zondagse Lunch gehouden. Na het koffiedrinken bent u van harte
welkom in de Franse School, waar we plezierig willen samenzijn en
een spelletje Bingo gaan spelen.
Graag vooraf opgeven op de lijst achter in de kerk of bij Janneke
Pennink tel. 623813 en Marieke de Vries tel. 626927.
Iedereen is van harte welkom!
Activiteiten komende week:
Vanavond: 19.30 uur, U4C, Centrum Kabzeël
Ma. 19 nov. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke
Di. 20 nov. 18.45 uur, Club, groep 5 M., Franse School
19.30 uur, Verg. IKE-commissie, Franse School
Wo. 21 nov. 14.00 uur, Redactieverg. Kerkblad, Franse School
Vr. 23 nov. 19.00 uur, T-café, brugklas, Franse School
Contact:

Nieuw in onze gemeente en/of in de kerk?
Interesse voor activiteiten of vragen?
Bel of mail: mw. A. Venhuizen: 0596-624343
of: 06-44740212
e-mail: avenhuizen57@gmail.com

