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Kerkdiensten 27 januari: Scholenzondag
09.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. A.P. Tack. Organist Sjaak Warnaar.
18.30 uur: Lutherkerk, Preek van de leek met ds. L.L.J. Webbink. Organist Johan
Kooiman.
Preek van de Leek: Anja Lamens en Jonnie Zwartjes vertellen ons een bijzonder verhaal
over hoe wel of niet kunnen participeren er uit ziet als jij degene bent die wel wilt participeren, maar soms niet weet hoe.
Of domweg geweigerd wordt door mensen, bedrijven en/of instanties om te mogen participeren.
Een indringend verhaal! (LW)
Er is oppas voor de allerkleinsten.
Kindernevendienst voor groep 1 t/m 7: Thema: De leerlingen van Jezus vasten niet
Collecten: 1e KIAWW 2e Kerkenwerk Emmaϋs.
De busjes bij de uitgangen zijn bestemd voor Dim Dirk Jana.
Kerkdiensten 03 februari: Kerk in Actie/Wereldwijd
09.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. L.L.J. Webbink
09.30 uur: Jeugdzolder, Tienerdienst groep 8 +1 en 2 VO
18.30 uur: Lutherkerk, Songs of Praise
Bloemengroet: Op zondag 20 januari werden de bloemen bezorgd bij mevr. Jacqueline de
Bree
Kerk in de week:
Maandagavond: Gesprek Geloof en Opvoeding; we delen ervaringen met opvoeden. En we
bespreken het verhaal van Naäman in 2 Koningen 5. Inloop met koffie thee om 19.45u,
start om 20.00 uur afronden ca. 21.30 uur. Welkom! (EM-BT)
Dinsdagochtend 29 januari Onmoetingskoffieochtend in 't Centrum van de
Ontmoetingskerk
Het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud, natuurlijk gaan we gewoon door met onze
gezellige koffieochtenden. Heeft u zin in een praatje, kopje koffie of thee, loop eens binnen.
Dinsdagochtend a.s. in 't Centrum van de Ontmoetingskerk. Iedereen van harte welkom.
De deuren staan open vanaf 9.30 tot 11.30 en de koffie klaar. Taakgroep Diaconie
Songs of Praise. Tot en met vandaag kunt u aanvragen doen via songsofpraise@pge.nu
voor de Songs in
de Lutherkerk op 3 februari a.s. om 18.30 uur.
Eric Bette presenteert, Dick en Martine Broere spelen op orgel en piano. Tot dan!
Kerkbalans, uitnodiging
Woensdag 1 februari worden de toezeggingen door de lopers ingeleverd in de Ontmoetingskerk en vervolgens geteld. Alle gemeenteleden zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom
om de tussenstand en de eindstand (rond 21.00 uur ) te vernemen. Namens de taakgroepen Beheer & Financiën, Diaconie en Kerk in Actie Wereldwijd.
Groothuisbezoeken. Van harte nodigen de leden van de taakgroep Pastoraat u uit om een
groothuisbezoek of
de wandeling bij te wonen. In de week van 10 tot en met 17 februari a.s. zijn er
verschillende bijeenkomsten. Informatie hierover vindt u bij de ingangen van de
Ontmoetingskerk of bij Janneke Benedictus, tel. 651126 (janneke.benedictus@tele2.nl).

Zaterdag is er weer een klusdag bij het Hospice Boesemsingel 81. Welkom vanaf 8.oo
uur !!
Biblioloog
Op dinsdag 5 februari zal onze volgende Biblioloog zijn. Een bijzonder gesprek met een bijzonder verhaal uit de Bijbel. Om te ontdekken wat niet geschreven staat. Inloop vanaf
19.45 uur, start 20.00 uur, ’t Centrum. (LW)

Woensdag 6 februari gespreksavond over liederen Hemelhoog en Opwekking
Jonge mensen die gelovig zijn zingen graag opwekkingsliederen. De muziek, het ritme en
de directe tekst spreken hen meer aan dan de meeste liedboekliederen. In onze
Emmaüsgemeente willen we kerk met jongeren zijn, dus doen we ook hieraan mee. Toch
zijn er bij de inhoud ook wel vragen te stellen, want het accent is vaak verticaal en de
naaste lijkt soms buiten beeld.
Dhr. Bart Visser, één van de redacteuren van de bundel Hemelhoog is bereid hierover met
ons te overleggen, door gesprek met onze predikanten en door in te gaan op uw reacties.
Voorzitter Reinder Ubels heeft de leiding en de datum wordt woensdag 6 februari om 20.00
uur in 't Centrum. Van harte welkom.
Sunday Half Hour (SHH) Op zondag 10 februari organiseert de jongerendienstcommissie
weer een SHH in de Lutherkerk, een dienst van een half uurtje. De dienst begint om 11.30
uur en Revelation zal de samenzang begeleiden. Het thema is: Heel Holland bakt; wat bak
jij ervan?!
Opgeven Tienerkamp Bodegraven 2019 Van maandag 22 t/m 26 juli staat voor het 5de
jaar op rij, het altijd gezellige tienerkamp van Bodegraven en omstreken weer op het programma. Ben jij tussen de 13 en 16 jaar en heb jij zin in een midweek gezelligheid en nog
veel meer om op te noemen? Geef jezelf en je vriend/vriendin dan snel op. Je kunt je digitaal aanmelden door middel van een mailtje te sturen naar tienerkampbodegraven@hotmail.com De uitnodigingen gaan volgende week de deur uit. Op Facebook/ tienerkampbodegraven, zie je de laatste ontwikkelingen. Groetjes de leiding. M.v.g. Frederik de Koning
Inschrijving Meditatief Weekend Mutare organiseert op 5, 6 en 7 april aanstaande een
‘Meditatief Weekend’ op de boerderij ‘Hoeve Wetermans’ van de familie Coes te Olst, Overijssel. We gaan op zoek naar de ‘monnik in ons’, aan de hand van concrete vragen die worden aangereikt, we genieten van wandelingen, zingen liederen uit Taizé en bereiden zelf de
meditatieve viering op zondag voor. Zie de eerdere aankondiging in KerkMag van december. Er is nog plaats voor enkele personen. Wie interesse heeft kan contact opnemen met
janvdhauw@gmail.com, kan ook telefonisch (650405). Kerngroep Mutare.
Collecteopbrengst 20 januari 2019
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