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Kerkdiensten 03 februari: Kerk in Actie/Wereldwijd
09.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. L.L.J. Webbink, m.m.v. Cantorij. Organist Jan
Slappendel.
09.30 uur: Jeugdzolder, Tienerdienst groep 8 +1 en 2 VO
18.30 uur: Lutherkerk, Songs of Praise, o.l.v. Eric Bette en Dick en Martine Broere.
Hartelijk welkom bij Songs of Praise. We hebben een mooi programma, dus als u ook blij
wordt van zingen: kom op tijd want vol is ook echt vol in de Lutherkerk. Eric Bette, Dick en
Martine Broere presenteren en spelen.
Er is oppas voor de allerkleinsten.
Kindernevendienst voor groep 1 t/m 7: Thema: Mozes wordt geboren. Exodus 2 : 1-10
Collecten: 1e KIAWW 2e Kerkenwerk Emmaϋs.
De busjes bij de uitgangen zijn bestemd voor Dim Dirk Jana.

Collecte 3 februari - werelddiaconaat - Overleven met cyclonen en overstromingen in Bangladesh
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door
klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Met de collecte van vandaag steunen wij Kerk
in Actie-partner CODEC. Deze organisatie werkt al jaren in de kustprovincies van Bangladesh.
De organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de
rechten van boerengezinnen. Wij bevelen deze collecte van harte aan!
Kerkdiensten 10 februari:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, ds. A.P. Tack
11.30 uur: Lutherkerk, ds. L.L.J. Webbink. SHH jongerendienst.
18.30 uur: Lutherkerk, ds. mevr. Elisabeth Post, Amstelveen. Taizéviering.
Bloemengroet: Op Scholenzondag 27 jan. werden de bloemen bezorgd bij mw. Adrie de
Graaf.
Kerk in de week:
Deze zondagavond zijn de jongeren van Xplore XL weer welkom bij Bram Tack.
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 Emmaüs
gemeente 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.
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).

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?!

OPROEP: Versterking gezocht. Wie is bereid de redactie van onze Zondagsbrief te komen
versterken? Kun je omgaan met het programma Word en heb je 10 à 13 keer per jaar tijd
om de Zondagsbrief op te maken?
Meld je dan aan via zondagsbrief@pge.nu of neem contact op met Corry Domburg (tel.
611813 of met
Corrie Peters (tel. 613 379).
Nieuwe kerkelijk werker. Onze kerkelijk werker Ivanka Druijf is naar verwacht langdurig
ziek en daarom is er een procedure opgestart om voor vervanging te zorgen. Tot grote
vreugde van alle betrokkenen heeft de kerkenraad aan Arjo van der Steen een contract
voor kerkelijk werker aan kunnen bieden. Arjo is afkomstig uit Bodegraven en het is de bedoeling dat hij per 1 maart a.s. zijn werkzaamheden binnen Emmaüs zal aanvangen. Arjo
zal deels ingezet worden voor pastoraat in Oost en zal zich deels bezighouden met jongerenwerk. (GM)
Kerkbalans 2019 Prognose resultaat telling € 308.000
Dankbaar zijn we dat de meeste leden ook dit jaar de toezegging weer hebben gedaan.
Telresultaat:
Na analyse van al de toezeggingen schatten we het totaal bedrag aan inkomsten uit Kerkbalans op € 308.000. Dit is een inschatting op basis van de resultaten van de telling en de
ervaring van voorgaande jaren van toezeggingen die nog worden gedaan en het daadwerkelijk betalen van de gedane toezegging.
Toezeggingen lager dan de Begroting Kerkrentmeester en Diaconie:
Diaconie en Kerkrentmeesters begroten opgeteld voor dit jaar een bedrag van € 318.500
aan inkomsten uit Kerkbalans. Dat bedrag lijkt niet te worden gehaald.
De kerkrentmeesters hebben een begroting voor 2019 met een tekort van € 5.000 opgesteld.
De diaconale begroting sluit op een tekort van € 11.000 De diakenen hebben in hun begroting de inkomsten uit Kerkbalans voor 2019 iets positiever ingeschat dan de kerkrentmeesters.
Collecteopbrengst 27 januari 2019
(januari)

KIAWW € 539,86

Kerk € 533,15 Busjes € 200,00

Collecte zondag 10 februari 2019 't Swanenburghshofje
Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervan uit dat u hiermee vertrouwelijk omgaat.

