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

ds. René Alkema
Diana de Rijke
Maartje Lam
Jan Grootendorst
Toon Moene
Argo Burger en Aarisje
Kuijvenhoven

Collecte
1e Kerk 2e PKN/Noodhulp-Syrie
Bloemen
De bloemen uit de Ontmoetingskerk gaan naar mevr.
Postel van Houten, Pr. Beatrixlaan 24, 3738 VH
Maartensdijk, zij was 1 mei jarig.
De bloemen uit de Adventskapel gaan naar mevr.
Visser-Brouwer, p/a Bronkhorstlaan 4, 3723 MB
Bilthoven, (Biltse Hof) met een groet uit de kerk.
Amnesty International
Vandaag is er in de dienst extra aandacht voor het
werk van Amnesty International. De Vietnamese
activist Huynh Truong Ca staat centraal: voor hem
voeren we actie! In de dienst hoort u hier meer over.
Na de dienst kunt u of jij (vanaf 15 jaar) een van de
brieven ondertekenen: op elke brief is ruimte voor 8
handtekeningen. Alle brieven van de Kapel en de
Ontmoetingskerk worden gezamenlijk opgestuurd
naar Vietnam. Ook is er (in Maartensdijk) gelegenheid
iets te kopen aan de Amnestytafel.
Kerkenraad
Op maandag 6 mei vergadert de kerkenraad vanaf
20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

5 mei 2019
organiseren van de middagdiensten? Stuur een mail
naar middagdienst@pknmaartensdijk.nl voor meer
info of spreek Henk of Marie-Louise even aan. Alle
hulp is welkom!
Bingo en spelletjesavond zaterdagavond 18 mei
Op 18 mei a.s. organiseren we een gezellige bingo en
spelletjesavond (zoals vanouds) in de
ontmoetingsruimte van de kerk.
Programma:
19.30 uur: inloop met koffie en iets lekkers
20.00 uur: start van de bingo met mooie prijzen!
21.30 – 23.00 uur: spelletjes en gezellig samen zijn
Deze avond zal vooral in het teken staan van gezellig
samen zijn. De opbrengsten van deze avond zijn
bestemd voor het KWF. Op 28/29 juni wordt in de Bilt
een Samenloop voor Hoop georganiseerd, in de vorm
van een 24-uur durende estafette. In ons team “In
Loving Memory” zitten een aantal gemeenteleden en
diverse trouwe bezoekers van de middagdienst, dus
kon het idee niet uitblijven dat we graag een actie
willen organiseren voor/binnen onze gemeente. We
hopen op een fijne avond, maar tegelijk een mooie
opbrengst voor deze actie.
(Op deze avond vindt tevens de Wielerronde in
Maartensdijk plaats. De kerk is bereikbaar, maar
misschien niet via uw/je normale route.)
Vakantie predikant
Vanaf dinsdag 7 mei tot en met maandag 13 mei ben
ik een weekje weg. Kerkelijk werker Jan Grootendorst
neemt voor mij waar (0346-212904)

gemeente-avond
Op donderdag 23 mei (van 20.00 uur tot ongeveer
21.30 uur)staat een gemeente-avond gepland over
het beleid van de kerk (toegespitst op het kararkter
van de kerkdiensten). Hartelijk welkom!
De middagdienstencommissie is op zoek naar jouw
hulp!
Kun jij als de beste een heerlijke soep opscheppen?
De lekkerste broodjes kaas beleggen? Wil je een keer
oppassen tijdens de middagdienst, of een keer de
schriftlezing doen? Of lijkt het je ook leuk om mee te
denken over de inhoud en te helpen met het

Redactie-adres Kopij voor de Zondagsbrief van 12
mei kan worden ingeleverd vóór vrijdag 10 mei bij
Bertwin van Voorst op Spechtlaan 7
e-mail-adres bernavo@zonnet.nl

