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11-10-2020
Kopij voor de zondagsbrief naar:
zondagsbrief@pge.nu
website: pge.nu
Kerkdienst 11 oktober:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. A.P. Tack. Bevestigingsdienst. U kunt deze dienst ook volgen via Kerkplein 15.
Deze zondag vervolgen we de bevestiging van vier ambtsdragers Henk Stapper, Anton van Rijn,
Bas Batelaan en Wim Komrij. Jolanda Gijsbertse wordt pastoraal medewerker.
We lezen het prachtige verhaal van de roeping van David in 1 Samuël 16.
11.30 uur: Ontmoetingskerk, Arjo van der Steen. Sunday Half Hour XL. M.m.v. Twenty 4 Eleven Gospelband.
Sunday Half Hour, dit keer een XL versie. Dit betekent dat we net iets meer tijd nemen dan een half uur.
Het thema van dit SHH is: “You say”. Het gaat in deze dienst over de woorden die we uitspreken. De kracht van
wat we zeggen moeten we niet onderschatten. We gebruiken onze tong soms niet juist.
“Our tongue; a blessing or a curse?” Arjo van der Steen zal met ons nadenken over dit onderwerp.
Graag aanmelden. De link hiervoor aangemaakt en gedeeld vindt u op de pagina www.pge.nu en op social
media. Er zal ook een livestream zijn, die link is vanaf 11 oktober te vinden op de website van de kerk.
Deze dienst wordt georganiseerd door de jongerendienstcommissie, maar is voor iedereen, jong en oud!
Ook als u/jij nog nooit bent geweest, van harte welkom om de dienst mee te maken of mee te kijken.
Bijwonen van de kerkdiensten: Aanmelden kan via de mail (aanmeldenkerkdienst@pge.nu) en bij uitzondering
telefonisch bij Johan Dekker (06-4263 7340). Graag aanmelden voor vrijdag 18.00 uur.
Collecte: 1e collecte Diaconie doel Local Care NL 07 RABO 0373709986 PGB Diaconie Emmaüs
2e collecte kerk
NL 68 RABO 0373716648 Prot.Gem.Bodegraven inz Emmaüs
Amnesty-schrijven. Deze maand schrijven we naar Cambodja. De Thaise activist Satsaksit werd ontvoerd uit zijn
appartement in Cambodja, vanwege online kritiek op de Thaise regering. We vragen de autoriteiten om zijn
vrijlating. Schrijft u mee? U kunt de brief uitprinten. Degenen die de kerkdienst bijwonen kunnen de brief
meenemen, links bij de uitgang ligt hij voor u klaar!
Bloemengroet: Op zondag 4 oktober werden de bloemen bezorgd bij dhr. Dirk de Jong
Kerkdienst 18 oktober:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. P.W.M. v.d. Schans, IJsselstein.
Kerk in de week:
Gemeenteavond
De aanmelding voor de gemeenteavond op 12 oktober a.s. is sinds vrijdag gesloten. Voor degenen die er niet bij
aanwezig kunnen zijn: er zal op korte termijn een verslag van deze avond gepubliceerd worden.
Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Alie Benedictus
Rouwgroep
In het nieuwe boekje van Vorming en Toerusting kondigden wij de mogelijkheid van een rouwgroep aan. Er zijn
inmiddels voldoende aanmeldingen om te starten. Dat doen we op donderdag 29 oktober, om 14.30 uur in één
van de zalen van het Centrum.
Esther Dijkstra-Rensen (e.dijkstrarensen@hotmail.com, 0348-501859)
B.O.C.
Zaterdag 17 oktober gaan de BOC-vrijwilligers weer op pad om uw oud papier en karton op te halen.
Wij starten een half uur eerder om 8.00. Vooral de middagploeg heeft nog een aantal vrijwilligers nodig.
Het BOC-team.
Collectes: Kiaww: € 28.- Diaconie: € 390.20 (Israëlzondag) Emmaüs: € 546.72 Busjes: € 88.-

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

