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Dienst van deze morgen:
Magazine Zout
Ds. Gilhuis
Van Kerk in actie kregen we een stapel krantjes
toegestuurd over de Kerk in het Midden-Oosten. We
Startzondag
hebben deze bij de uitgang neergelegd.
Wat hadden we een mooie startzondag: een nieuw
Geïnteresseerden kunnen een exemplaar meenemen.
thema, nieuwe ambtsdragers, een volle kerk, een mooi
De diaconie.
koor, zinvolle (kinder)activiteiten na de dienst met
afsluitend een heerlijke lunch. Dat maakt enthousiast
Mensen gevraagd
om aan de slag te gaan. Allen die meewerkten heel
Een gloednieuw koorproject in onze kerk Na het
veel dank! Tijdens een van de workshops is er een
succes van de Mattheüspassie en Peace tot the World
“hertaling” gemaakt van het verhaal van de vrouw bij
staat er weer een gloednieuw koorproject op stapel:
de bron (Joh. 4). Dit verhaal riep een aantal vragen op
Mensen gevraagd. Bij voldoende belangstelling zal het
en daardoor kwam het verzoek om er een keer een
eind oktober 2017 enige malen worden uitgevoerd in
preek over te maken.
onze kerk. Uitgangspunt het mooie en indringende
Ik heb toegezegd tijdens de dienst van 9 oktober bij
gedicht Mensen gevraagd van Coen Poort. Rond dat
dit Bijbelverhaal stil te staan. Van harte welkom!
gedicht heeft Carolien van Schelven prachtige muziek
van Karl Jenkins en andere toepasselijke liederen
Vorming en Toerusting
gezocht. Zij is ook dit keer weer de spil en muzikale
Vorige week is het programma voor V&T uitgedeeld en
leider van het project. Naast de koorliederen worden
er liggen nog exemplaren in de ontmoetingsruimte.
er korte verhaaltjes verteld en/of filmpjes vertoond van
Ik hoop dat u iets vindt dat u of jou aanspreekt. Doe
gewone mensen die het verschil maken. De
mee en meld je aan als dat nodig is!
initiatiefnemers zoeken enthousiaste zangers en
zangeressen die graag hun steentje bijdragen aan dit
Pastoraal inloopuur
unieke project. Er wordt op woensdagavond
Donderdagmorgen 29 september 9.30-12.15 uur in de
gerepeteerd. Ook musici kunnen zich aanmelden voor
kerkenraadskamer aanwezig. Loop rustig binnen als u
het ensemble dat voor de begeleiding zal zorgen. Voor
wilt komen praten of iets te melden hebt. De koffie en
wie meer over het koorproject wil weten, is er een
thee is klaar!
ds. Luci Schermers
informatieavond op woensdagavond 28 september a.s.
in dit kerkgebouw, aanvang 20.00 u. Carolien zal dan
Collecte voor Kerken in het Midden-Oosten
nadere uitleg geven en enkele liederen laten horen.
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerken
Het organiserend comité hoopt op een groot aantal
in het Midden-Oosten. Zij zijn zwaar getroffen door vijf
aanmeldingen.
jaar uitzichtloze burgeroorlog in Syrië. Van de 18
miljoen Syriërs zijn er 12 miljoen op de vlucht, in eigen
informatieavond
land of daarbuiten. Twee derde van de christenen is
De informatieavond over de gemeentereis naar Israël
gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende.
en Jordanië is maandagavond 26 september in de
Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met
kerkenraadskamer om 20.00 uur.
vluchtelingen.
Hartelijk welkom. Margreet Gouwens.
Kerken in het Midden-Oosten houden hun deuren open
en bieden mensen hulp met voedselpakketten en
Lief en leed
onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt
Mevr. M. Kraan is dinsdagmorgen 20 september in het
eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet
IJsselland Ziekenhuis opgenomen met hartklachten.
bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter
weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan.
De bloemen van deze zondag gaan naar....
Kerk in Actie luidt de noodklok voor kerken in het
… dhr. L. Visser voor zijn verjaardag.
Midden-Oosten. Ons gebed is hard nodig zodat zij vol
Een tweede bos voor dhr. Westerduin voor zijn
kunnen houden. Tegelijkertijd willen we hen ook
verjaardag.
steunen door geld in te zamelen. Hiermee kunnen zij
bijvoorbeeld onderdak bieden aan vluchtelingen en
Koster
hen voorzien van voedselpakketten en kleding. Zo kost
24-09 t/m 30-09 dhr. C. Hesse
een hygiënepakket voor vrouwen ongeveer 17 euro en
01-10 t/m 07-10 dhr. v. d. Vaart
een voedselpakket 45 euro. Van harte aanbevolen!
Kerkdienst zondag 2 oktober
10.00 uur Ds. Van Herwijnen
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