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Nr. 1030

Naam van de zondag: Pinksteren

_______________________________________________________________________________________________
10.00 uur:
ds M. W. Taalman- de Ruiter
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Knd:

dhr. J. Bremmer
Collecte dienst:
Kerk in Actie: Zending
mw. L. Kodde
Collecte deur:
Kerk
dhr. A. Versluijs
Deurcollectanten:
Fam. Schreuder
groep A+B o.l.v. José
Oppas:
Fieke van der Bas en
‘Heilig vuur ‘ Exodus 24
Hedi Westerduin
_____________________________________________________________________________________________
3 juni maaltijd voor Hongarije
In de week van 20 tot 27 juni willen wij met een
groepje vanuit de kerk naar Hongarije om hier
vrijwilligerswerk te gaan doen. (Pieter Kodde, Esther
de Paauw, Aart Westerduin, Jan en Floranne
Arendsen, Matthijs Arendsen)
Wij willen jullie graag informatie geven over deze reis,
tijdens een Hongaarse maaltijd die door ons verzorgd
wordt op Donderdagavond 3 juni 2010. We starten
half zeven in de ontmoetingskerk, met het
voorgerecht, afgewisseld met twee presentaties en
foto’s. Rond negen uur willen we de avond afsluiten.
Inschrijven kan tot 30 mei op de lijst die hangt op het
prikbord naast de keuken, of per mail bij
pieterkodde@hotmail.com .
Wij vragen voor deze maaltijd 2,50euro pp alle extra’s
die gegeven worden komen ten goede aan het project
Dunaalmas, Hongarije.
Iedereen is van harte welkom!
De bloemen van deze zondag gaan naar…
……Dhr. M.M. Hulsteijn en mevrouw E. HulsteijnDronkers- die belijdenis doen.
Nieuw Jaarthema
Hierbij willen we iedere commissie maar ook een ieder
persoonlijk, uitnodigen om op maandag 31 mei mee
te denken over een nieuw jaarthema. De vergadering
vindt plaats in de kerkenraadskamer en start om
19.30uur. Ieder idee is welkom!
V&T

Collecte Pinksterzendingsweek
Getuigen in Pakistan
Vandaag collecteren we voor het Open Theologisch
Seminarie in Pakistan. De school heeft een bijzondere
positie, want ik Pakistan wonen 3 miljoen christenen,
ten opzichte van maar liefst 167 miljoen moslims.
Christenen worden soms gediscrimineerd en actief
evangeliseren is verboden. De Pakistaanse christenen
zoeken daarom naar praktische manieren om van hun
geloof te getuigen, als een lichtend licht en zoutend
zout. Het seminarie vult de Bijbelkennis van jonge
christenen aan en voorziet kerken en scholen van
studiemateriaal. Er is een bacheloropleiding voor
predikanten en training en begeleiding voor bijbel-en
theologiedocenten. Samen met Kerk in Actie kunnen
we de christenminderheid in Pakistan ondersteunen en
ervoor zorgen dat zij van het christelijk geloof kunnen
blijven getuigen. Daarom bevelen we deze collecte van
harte bij u aan.

Koster
22-5 t/m 28-5 dhr. P. van Gorkum
29-5 t/m 4-6 dhr. A de Paauw
Kerkdienst 30 mei
10.00 uur ds M. W. Taalman- de Ruiter ( H.A.)
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