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Dienst van deze morgen:
Voordracht nieuwe ambtsdragers 2016
Ds. Van Herwijnen
Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambtsdragers.
Schriftlezing NBV Genesis 22: 1-14
Het gaat nu om:
- twee wijkouderlingen i.v.m. het vertrek van J.A.
Liturgisch bloemschikken
Berends en de al langer bestaande vacature
schoenen aan
- een voorzitter van de kerkenraad i.v.m. het aftreden
om met hem op weg
van M. van der Bas – van der Mark
te gaan
- een voorzitter CvK (ouderling/kerkrentmeester)
die ons voorgaat
i.v.m. het aftreden van J. de Korte
naar de ander
- een diaken i.v.m. het aftreden van W. Siebenga
ons voorgaat
naar leven
U wordt in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor
die ons zegt
te dragen (t/m zondag 6 maart).
lief te hebben
Het formulier kunt u in de daarvoor bestemde dozen in
oneindig veel
de Ontmoetingsruimte deponeren.
lief
U vindt dit formulier in de laatste Samenwijzer, maar
te hebben
ook naast de dozen ligt een aantal grosbriefjes.
zo het verschil
We hopen op veel respons.
te maken
Namens de kerkenraad, Sicco Kooistra scriba
God
open
Huispaaskaarsen 2016
ons hart
Ook dit jaar is het weer mogelijk om huispaaskaarsen
te bestellen.
Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd klinkt
De bestellijst hangt in de kerk,waarop de kaarsen zijn
de oproep om het verschil te maken door niet
afgebeeld,met de prijzen
alleen de mensen lief te hebben die jou liefhebben ,
Dit jaar is er ook weer een keuze mogelijkheid uit 4
maar ook je vijanden . In de schikking zien we hoe een
soorten. De uiterste besteldatum is 21 februari ,
bloem boven de anderen uitsteekt - dezelfde en toch
2e bestelmogelijkheid is bij Corrie Koen tel 513009.
zo anderssterk en kwetsbaar
Collecteafkondiging
Vandaag wordt met de eerste collecte gecollecteerd
Pastoraal inloopuur
voor de Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek: Een
De vierde donderdagmorgen van de maand, nu dus op
nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India.
25 februari, ben ik van 9.30-12.30 uur in de
Veel vrouwen in India zitten gevangen in een leven
kerkenraadskamer aanwezig.
waar zij niet zelf voor gekozen hebben. Ze moeten
Tot 10.15 uur ben ik al in gesprek.
jong trouwen en kinderen krijgen en mogen geen vak
Loop daarna rustig binnen als u wilt komen praten of
leren. Veel vrouwen komen in de problemen als hun
iets te melden hebt. De koffie en thee is klaar!
man hen verlaat of geweld gebruikt.
ds. Luci Schermers
Samen met de Indiase kerken vangt het
Priscillacentrum deze vrouwen op. De vrouwen volgen
Bedankt!
een vakopleiding in de kerk en krijgen op allerlei
Heel hartelijk bedankt voor alle opbeurende kaarten,
terreinen hulp, net zo lang tot ze hun leven op de rit
mailtjes en telefoontjes naar aanleiding van mijn
hebben.De opbrengst van de collecte is voor het
buikoperatie. Het heeft mij heel erg goed gedaan.
Priscillacentrum in India, en voor andere
De operatie is goed geslaagd en ik herstel
zendingsprojecten van Kerk in Actie.
voorspoedig. Over een aantal weken hoop ik weer in
Koster
uw midden te mogen verkeren.
20-02 t/m 26-02 dhr. L. Hordijk
Hartelijke groeten,
27-02 t/m 04-03 dhr. P. van Gorkum
Klaas Rigterink
De bloemen van deze zondag gaan....
… dhr. K. Rigterink. Wij wensen hem een voorspoedig
herstel.

Kerkdienst zondag 21 februari
10.00 uur Ds. Van der Wilt
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