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Dienst van vandaag:  ds. L. Donkersloot 
 

Collecte zondag 6 mei- Missionair Werk en 
Kerkgroei Vondst is de pioniersplek van de 

Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van 

Vondst dat geloof waardevol is en betekenis heeft in 
onze levens hier en nu. De kerk is uit de levens van 

veel mensen verdwenen. Samen met twintigers en 
dertigers zoekt Vondst naar de waarde en betekenis 

van oude bronnen van geloven in de actuele 

maatschappĳ. Middenin het stadsgewoel en vanuit de 
oude Lebuïnuskerk biedt Vondst mensen de 

mogelĳkheid stil te staan bĳ het leven en bĳ hun plek 
in de maatschappĳ. Met nachtwakes, concerten, 

debatten en diepgravende leessessies scheppen zĳ 
gelegenheid voor reflectie. Met deze activiteiten weet 

Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich 

te binden, die in het verleden niet door de kerk bereikt 
werden. Vondst wil in 2018 graag nog meer mensen 

bereiken met een programma van bezieling, creativiteit 
en vernieuwing. De Protestantse Kerk steunt Vondst in 

Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van 

harte, plekken waar mensen op zoek zĳn naar actuele 
vormen van samenzĳn en bezinning, die aansluiten bĳ 

het dagelĳks leven van de huidige generatie.  
  

Collecte donderdag 10 mei - Wijkpastoraat 

Rotterdam-WestHet Pastoraat wil op grond van het 
evangelie, present zijn bij de meest kwetsbare mensen 

in Rotterdam West. Vanuit de Christelijke traditie willen 
ze aansluiten bij de levensvragen van mensen en 

hen ondersteunen in hun strijd om een menswaardig 
bestaan met behoud van hun waardigheid; hen 

aanmoedigen zelf weer zeggenschap te hernemen in 

zaken die hun bestaan bepalen. Het Pastoraat wil een 
bijdrage leveren aan de opbouw en het welzijn van de 

samenleving in het westen van Rotterdam waarin 
mensen erkend en gezien worden zonder dat er gelet 

wordt op ras, kleur, godsdienst en cultuur.Actuele 

projecten: Pastoraat aan de basis;  Samen tegen 
eenzaamheid; Toekomst voor elk kind op straat. 

  
Voedselbank – Product van de maand  

Het product van de maand mei is pakken sap.   Het 
inzamelen is voor het uitgiftepunt van de Voedselbank 

IJssel en Lek te Stolwijk. Het product kan worden 

ingeleverd in de daarvoor bestemde krat die staat bij 
het ZWO-bord in de ontmoetingsruimte. In de 

afgelopen maand zijn 39 blikken met groente 

ingezameld.  Alle gevers worden hartelijk bedankt! 

 
Bloemen van deze zondag gaan naar… 

…mw. Kraan-v.Spengen, na ziekenhuisopname. 
 

Feest van de Geest 13 t/m 20 mei  
Het Feest van de Geest komt rap nader bij, nog even 

en het is zover. Onze kunstenaar, Anneke Slappendel, 
heeft heel hard gewerkt en is bezig met de afronding 

van haar laatste beeld, nummer 7! Het wordt vast een 

prachtige tentoonstelling en een evenement  waarbij 
wij ons kunnen bezinnen op het thema “Levensadem”,  

even tot stilte komen in een drukke week en mensen 
ontmoeten. Er zijn persberichten naar allerlei media 

uitgegaan, maar om er een succes van te maken, 

hebben we vooral u als gemeentelid nodig!  
Voor woensdag, vrijdag en zaterdag hebben we nog 

mensen nodig die gasten willen verwelkomen. Dat 
betekent koffie en thee schenken en mensen naar de 

expositie en de “filmruimte” begeleiden. Bovendien 
krijgen gasten de gelegenheid een gebedsvlag te 

maken om aan de lijn op te hangen. Dit biedt 

misschien een opening voor mooie gesprekken.  
En we hebben u natuurlijk ook nodig om deel te 

nemen aan de workshops of zomaar uw gezicht te 
laten zien en natuurlijk, om het verder te vertellen. 

Nodig uw buren of kennissen eens uit die nog nooit de 

kerk van binnen hebben gezien! Wij hopen dat u in 
beweging komt, levensadem krijgt om het met ons 

mee te vieren!  Het programma:  
Zondag 13 en 20 mei bijzondere diensten uiteraard.  

Dinsdag: koffieochtend voor bewoners Dertienhuizen, 

Marijke Staete en Rotonde. ’s middags swingen of 
ademloos luisteren naar de JJA- Band  

Woensdag: ’s ochtends vrouwengespreksgroep Open 
Deur . ’s middags Sing In Pinksterliederen en poëzie. 

Kunstenaar Anneke Slappendel is aan het werk en legt 
uit.  

Donderdag: ’s ochtends Op adem komen? pastoraal 

spreekuur door Luci . ’s avonds Op adem komen! 
Meditatief moment 19.00 – 19.30 u  

Vrijdag: ’s ochtends knutselen voor de bazaar (niet 
voor buitenstaanders). ’s middags Workshop liturgisch 

bloemschikken  

Zaterdag: ’s ochtends eventueel bezoek aan 
St.Joseph, lezing Kees Fens .  

’s middags Anneke is aan het werk en legt uit. 
Fietstocht naar andere kerken.  

Namens de commissie, Marianne van der Bas 
 

Koster 

05-05 t/m 09-05 dhr. J. Klerk 
10-05 en 11-05 fam de Gier 

12-05 t/m 18-05 dhr. P. van Gorkum 
 

Kerkdienst   

Donderdag 10 mei:  9.00 uur mevr. R. E. de 
Kwaadsteniet van Westen  

Zondag 6 mei: 10.00 uur ds. G van Manen 


