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Bericht van de kerkenraad
Stand van zaken m.b.t. situatie ds. Luci Schermers:
Twee weken geleden hebben we u gemeld dat Luci na
een fietsongeluk in het IJsselland ziekenhuis was
opgenomen. Deze week is zij met succes geopereerd
aan jukbeen en knie. Het traject van genezen/
herstellen zal nog wel enige tijd vergen. Artsen geven
aan dat ze voorlopig haar knie nog niet mag gaan
belasten.
Goed nieuws: Afgelopen vrijdag mocht ze gelukkig
weer naar huis. Dit was wel later dan verwacht als
gevolg van een infectie, welke met succes is
aangepakt.
De afgelopen dagen is ze bezig geweest met
oefeningen, zittend op de rand van het bed of op een
stoel. Omdat ze haar been absoluut nog niet mag
belasten loopt ze met krukken.
Zoals eerder gemeld: als gevolg van deze situatie kan
de intrede dienst op 11 november a.s. helaas niet door
kan gaan. Het is op dit moment nog te vroeg om een
nieuwe datum te bepalen.
Luci laat weten dat ze dankbaar is voor de vele
brieven, kaarten en aandacht die ze heeft ontvangen
en laat u allen hartelijk groeten.
De bloemen van deze zondag gaan naar….
…..de heer B. den Ouden.

SCHOENMAATJES GEZOCHT
Een cadeau van kind tot kind!
Zoals u in de Samenwijzer heeft kunnen gelezen
organiseren de diaconieën van beide kerken weer de
jaarlijkse “actie Schoenmaatjes” van stichting Edukans.
Een actie waarbij de kinderen van Nederland een
schoenendoos met schoolspullen, speelgoed en
toiletartikelen vullen en versieren voor kinderen in
arme landen die dan onverwacht een cadeautje
ontvangen.
Hoe u een schoenendoos kunt vullen staat uitgebreid
in de folder en op de website van Edukans.
Ook een financiële bijdrage is welkom. Een doos
versturen kost ook geld en dat kunt u storten op
bankrekening 33.38.00.737 t.n.v. de diaconie van
onze kerk onder vermelding van “Actie
schoenmaatjes”. U kunt uw bijdrage ook in een
envelop doen waarop u schrijft “Actie schoenmaatjes”
en deze in de daarvoor bestemde doos in de
ontmoetingsruimte deponeren.
Heeft u geen gelegenheid of middelen om een doos te
vullen, dan kunt u ook losse spullen, o.a.
toiletartikelen, tekenmateriaal en schone kleine
knuffels (zie folder/website) deponeren in een doos die
t/m 24 november in de Ontmoetingsruimte staat.
Op zaterdag 24 november a.s. kunt u de dozen van
10.00 uur tot 12.00 uur inleveren in de crecheruimte
van onze kerk. Diakenen van beide kerken zijn dan
aanwezig om uw schoenendoos in ontvangst te
nemen.
Als u graag een dag meegaat om schoenendozen te
controleren in Zevenhuizen, dan kunt u zich opgeven
bij Meanne Voogt, telefoon 525935.
Namens de kinderen van o.a Kenia, Malawi, Oeganda
en Irak willen wij u bij voorbaat hartelijk danken voor
uw gaven en inzet!
De diaconie.
Koster
3-11 t/m 6-11 dhr. C. v.d. Schans
7-11 t/m 9-11 dhr. H. Broekhuizen
10-11 t/m 16-11 dhr. A. Voogt
Kerkdienst:
Woensdag 7 november dankdag
19.30 uur ds. H. Schippers
Zondag 11 november
10.00 uur ??
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