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Kerkdienst 18 oktober:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. P.W.M. v.d. Schans, IJsselstein. Organist Johan Kooiman.
M.m.v. vanuit Revival.
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.
18 oktober weer kinderkerk 2.0
Wat leuk dat we steeds meer nieuwe gezichten bij de Kinderkerk zien! Komende zondag gaan we weer van alles
doen rondom het verhaal van de ark van Noach. Wij hebben er alweer heel veel zin in en jullie hopelijk ook! We
beginnen om 11:00 en het duurt tot 12:30; opgeven is niet nodig en alle kinderen van de basisschool zijn welkom.
Locatie: Ontmoetingskerk. Groetjes van het Kinderkerkteam
Collecte: 1e collecte KIAWW. Wereld Voedseldag.
NL 07 RABO 0373709986 PGB Diaconie Emmaüs
2e collecte kerk
NL 68 RABO 0373716648 Prot.Gem.Bodegraven inz Emmaüs
Ontmoeting alleengaanden.
Het is al weer 3 weken geleden dat we met elkaar ons dagje uit, 'thuis' hebben geviert in het Anker. Nu staat de
derde zondag weer voor de deur. Dus a.s. zondag bent u weer welkom in het Anker na de ochtenddienst voor
een gezellig samenzijn. Voor vervoer kun even even met Gerrit de Graaf bellen 0610114718. Tot ziens Irma en
Gerrit, Henrieke en Dirk Jan, Domingo, Dirk en Corrie
Bloemengroet:
Op zondag 11 oktober werden de bloemen van uit de dienst om 9.30 uur bezorgd bij mevr. Willy Donatz en
vanuit de SHH om 11.30 uur bij Marius Voshart.
Kerkdienst 25 oktober:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. A.P. Tack, gezongen liturgie.
Corona Opnieuw zijn er strengere regels tegen dit virus waar veel mensen ernstig ziek van worden. De
beperkingen raken ons allemaal en weer blijkt hoe belangrijk ontmoetingen voor ons zijn. Er ontstaat nu weer
meer eenzaamheid en we behelpen ons met vaker telefoon en beeldscherm. Gelukkig zijn er mogelijkheden om
toch met elkaar mee te leven en mee te bidden. Laten we daar vooral gebruik van maken. BT
Kerk in de week
De gespreksgroep ouderen is afgelopen woensdag niet doorgegaan. Ik hoopte dat dit komende woensdag wel
zou kunnen, maar door de nieuwe coronaregels kan dit helaas niet. We keken uit naar onze ontmoeting,
bijpraten en het slot van het verhaal van Jozef. Dat moeten we nu dus missen; hopelijk kan de volgende keer (25
november) weer wel. BT
Rouwgroep In het nieuwe boekje van Vorming en Toerusting kondigden wij de mogelijkheid van een rouwgroep
aan. Vanwege de actualiteit rond corona stellen we de start hiervan uit tot later datum.
Esther Dijkstra-Rensen (e.dijkstrarensen@hotmail.com, 0348-501859)
Gebruik van ’t Centrum
Vanuit de landelijke kerk wordt aan alle protestantse gemeenten een dringende oproep gedaan om
terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk
digitaal te verzorgen. Daarom heeft het moderamen in overleg met Marja besloten om ’t Centrum met directe
ingang in principe niet meer te gebruiken voor gespreksgroepen en kringen en niet meer te verhuren.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de kinderkerk 2.0 en de X-plore groepen, waarbij jongeren tot 18 jaar zijn
betrokken. Over de vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad wordt nog nagedacht. (GM)
Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervanuit dat u vertrouwelijk hiermee omgaat.

