Zondagsbrief
Protestantse gemeente Maartensdijk en Hollandsche Rading
Voorganger:
Organist:
(MD)
(HR)
Lector:
(MD)
(HR)
Koster:
(MD)

ds. Louise Blok
Han van IJcken
Maartje Lam

Ans en Jan Nieuwenhuize

Collecte
1e Kerk
2e Kerkinactie / Noodhulp-Ethiopie
Bloemen
De bloemen uit de Ontmoetingskerk gaan naar mevr.
Land-Muijs, Maertensplein 148, 3738 GR
Maartensdijk, zij was 14 februari jarig.
De bloemen uit de Adventskapel gaan naar dhr.
Oudhof, Prinsenlaan 17, 3738 VE Maartensdijk, met
een groet uit de kerk.

17 februari 2019
Kinderleerhuis
Op donderdag 21 februari gaan we verder met het
kinderleerhuis voor kinderen uit groep 7 en 8. Van
kwart voor vier tot (ongeveer) half vijf gaan we een
aantal weken aan de slag met het avondmaal. Als je
zin hebt om lamngs te komen: welkom!
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 van
13.00 uur tot 14.00 uur in de kerk.

Koor that’s life in morgendienst 24 februari
Op 24 februari verleent dit koor uit Almere
medewerking aan de dienst. Op de website van het
koor staat o.a. dat het koor zo’n 40 leden heeft en dat
het repertoire bestaat uit Nederlands- en Engelstalige
kerkmuziek, gospels, wereldmuziek, maar ook
liederen uit musicals, en lichte popmuziek.
Middagdienst
Op 24 februari organiseren we de 5e middagdienst in
de reeks ‘Woorden die werken’. Het thema is dit keer
ONTVANGEN. Wat is ontvangen? En wat ontvangen
we eigenlijk zelf op materieel, relationeel en
geestelijk gebied?
Tijdens deze middagdienst luisteren we naar muziek
en zingen we mee met de band Dedicated to God uit
Emmeloord. Ook denken we met de spreekster Thirza
van der Neut na over dit thema. Voor de
allerkleinsten is er crèche. Voor de kinderen is er een
kindermoment en ruimte om lekker een tekening te
maken. Aan het einde van de middagdienst staan er
broodjes met soep en knakworsten klaar!
Iedereen is van harte welkom!
24 Februari 2019, aanvang 17.00 (deuren open om
16.30)
Thema: Ontvangen
Spreker: Thirza van der Neut
Muziek: Dedicated to God

Redactie-adres Kopij voor de Zondagsbrief van 24
februari kan worden ingeleverd vóór vrijdag 22
februari bij Bertwin van Voorst op Spechtlaan 7
e-mail-adres bernavo@zonnet.nl

