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Kerkdienst 25 oktober:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. A.P. Tack. Deze morgen vieren we de gezongen liturgie met zangers vanuit
de Cantorij en we lezen het verhaal van Simson en Delila; zoals zo vaak in de bijbel: prachtig en indringend,
humor en tragiek. En er klinkt iets messiaans. BT
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 Hospice Bodegraven
NL 07 RABO 0373709986 PGB Diaconie Emmaüs
2e collecte kerk
NL 68 RABO 0373716648 Prot.Gem.Bodegraven inz Emmaüs
Missie van Hospice Bodegraven:
“Wij bieden professionele zorg in een liefdevolle omgeving waar onze gasten met hun naasten op een waardige
en respectvolle manier afscheid kunnen nemen van het leven”.
Hospice Bodegraven–Reeuwijk wil deze missie vervullen door in een aangepaste huisvesting een laagdrempelige
bijna thuissituatie aan te bieden. Daarbij spelen speciaal daartoe opgeleide vrijwilligers een centrale rol bij het
dagelijks contact met de gasten en bezoekers. Waar nodig vindt er ondersteuning plaats van de vrijwilligers door
de professionals van de thuiszorgorganisatie.
Bloemengroet:
Op zondag 18 oktober werden de bloemen bezorgd bij mevr. Janna ten Hoeve.
Kerkdienst 1 november:
09.30 uur: Ontmoetingskerk, Ds. T. Zoutman, Den Haag-Leidschenveen.
Thema van de dienst: “Sterven, en dan…”.
Kerkdienst 4 november: Dankdag voor gewas en arbeid.
19.30 uur: Ontmoetingskerk, Arjo van der Steen.
Collecte 4 november. Dankdag voor gewas en arbeid.
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die
het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Op dit moment is er hard geld nodig om de
voedselpakketten te vullen.
Daarom willen we dit onder de aandacht brengen. Geef wat extra op dankdag voor gewas en arbeid.
Kerk in de week
Doopgesprek
Morgenavond, maandag 26 oktober overleggen we digitaal over de doop op zondag 8 november.
Bijbelkring Donderdagavond
Deze week we Genesis 50 vers 20 en we ronden ons gesprek af over het verhaal van Jozef met het thema van
Gods leiding. Helaas is een fysieke bijeenkomst niet mogelijk, maar digitaal kunnen we vast ver komen.
Ik stuur naar alle deelnemers een berichtje met een link voor een videogesprek. Ik hoop de verbinding open te
zetten om 19.45 uur dan kan je even uitproberen als je het niet gewend bent. We starten om 20.00 uur.
Van harte welkom! BT
Gebedskring.
In verband met corona bidden we op 28 oktober van 19.00- 19.45. Deze keer in besloten kring.
Je kunt thuis met ons mee bidden. Ieder op zijn eigen tijd.

Je / u kunt punten van voorbede opgeven bij Ben: bwschenkels@gmail.com
Zie voor een gebed Kerkmag pagina 25.
Ontmoeting 40+
In het kerkblad kon je de aankondiging 'Raider' al lezen. We hopen te starten op maandag 2 november.
Helaas kan ook dit niet fysiek en hopelijk komen we ook hier verder met een digitaal alternatief.
In de loop van de week sturen we een link rond, zodat je kan aanhaken.
Je kan je melden bij Elian van Wijk, Arjo van der Steen of Bram Tack
Lezing 5 november
De aangekondigde lezing over de Kabbala op 5 november aanstaande is afgelast vanwege de sluiting van
’t Centrum als gevolg van de coronamaatregelen. De lezing wordt verplaatst naar het komende voorjaar.
Tegen die tijd is er opnieuw gelegenheid om u aan te melden.
Kerngroep Mutare.
Collectes 11 oktober:
- Diaconie: € 417,40 (local care)
- Emmaüs: € 444,45
- Busjes:
€ 28,00
Collectes 18 oktober:
- Kiaww:
€ 411,85
- Emmaüs: € 290,50
- Busjes:
€ 52,50
Op deze zondagsbrief staan persoonlijke gegevens. We gaan ervanuit dat u vertrouwelijk hiermee omgaat.

