Zondagsbrief
Protestantse gemeente Maartensdijk en Hollandsche Rading

13 januari 2019

Voorganger:
ds. Alice v Halsema (Geldermalsen)
Organist:
(MD) Hetty v d Kolk
(HR) Maartje Lam
Lector:
(MD) Toon Moene
(HR) Corrie van Es
Koster:
(MD) Marijke en Piet Visscher
Collecte
1e Kerk 2e Diaconie
Bloemen
De bloemen uit de Ontmoetingskerk gaan naar mevr.
Visser-Brouwer, Maertensplein 54, 3738 GL
Maartensdijk, zij was 7 januari jarig.
De bloemen uit de Adventskapel gaan naar mevr.
Schuurman-Jacobsen, Sperwerlaan 9 , 3738 EH
Maartensdijk, zij was 3 januari jarig.
Moment van herdenken
Op 10 januari is op 93-jarige leeftijd mevr. Janny
Hardeman – van Toor overleden. Op dinsdag 15
januari om 13.30 is er in de Ontmoetingskerk een
afscheidsdienst, waarna de begrafenis volgt.
Amnesty International
Vandaag zijn er brieven van Amnesty voor Wit
Rusland, Vietnam en Burundi. Zelf een brief
ondertekenen en versturen is het mooiste. De brief
naar Vietnam kan ondertekend worden.
Het goede nieuws is: de criticus op de regering in
Rwanda , Diane Rwigara, is vrijgelaten. Zie voor meer
informatie op het prikbord in de hal in de
Ontmoetingskerk; in de Kapel wordt het voorgelezen.
Aktie kerkbalans 2019
Zaterdag 19 januari gaat Aktie Kerkbalans van start.
Onze vele vrijwilligers zullen weer bij u langs komen
om de enveloppe af te geven en op te halen.
Aktie Kerkbalans is voor onze gemeente de grootste
inkomstenbron. Samen zijn we kerk en samen
proberen we de kerk financieel gezond te houden.
Film op zaterdagavond
Op zaterdagavond 19 januari is er om 19.45 uur weer
film (op het grote scherm) in de Ontmoetingskerk. We
gaan kijken naar une saison en France. Vanaf 19.30
uur staat de koffie klaar en na afloop bent u ook van
harte uitgenodigd voor een drankje. Zie verder de
bijeen.
Bereikbaarheid predikant
Via mijn e-mailadres: renealkema@xs4all.nl of via
mijn mobiel: 0612510037 (inclusief voicemail en
whatsapp). Vaak ben ik op dinsdag en donderdag
tussen 13.00 en 14.00 uur in de kerk –welkom!

Redactie-adres Kopij voor de Zondagsbrief van 20
januari kan worden ingeleverd vóór vrijdag 18
december bij Bertwin van Voorst op Spechtlaan 7
e-mail-adres bernavo@zonnet.nl

