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Bazaar Ontmoetingskerk
vrijdag 16 en zaterdag 17 september 2011
De winaars van de loterij zijn bekend en inmiddels in
het bezit van hun mooie prijzen.
De geldprijzen van De Koning zijn gegaan naar de
familie Melenboer (100 euro), familie Van der Leeden
(50 euro), familie Van Westen (50 euro) en familie
Wolters (50 euro).
De dinerbon van Het Dijckhuys is gewonnen door de
familie Visser, de cadeaubon van Zo Mooi door de
familie Bremmer en de hoofdprijs, een geweldig
arrangement Night of the Proms in Antwerpen
geschonken door Mesker Promotion, is bij de familie
Landman terechtgekomen.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde,
gezellige bazaar met een opbrengst van ongeveer
7300 euro.
De bazaarcommissie wil iedereen heel hartelijk
bedanken voor zijn/haar bijdrage.
ISRAELZONDAG:
Op 9 oktober a.s. zal de dienst in het teken staan van
de verbondenheid met het volk Israël. We willen ons
verbonden voelen met mensen en volken die in
situaties van onrecht, bedreiging en
onderdrukking verkeren.
Vanuit haar oecemenische roeping heeft de
Protestantse Kerk in Nederland ervoor gekozen om
kerken en christelijke gemeenschappen in het MiddenOosten te steunen. Het verhaal van deze kerken over
hun situatie en hun worsteling moet ook door klinken
in onze kerken.
De Protestantse Kerk in Nederland wil daarnaast ook
zelf werken aan verandering door samen met
Palestijnse en Joodse organisaties de dienst van
verzoening en gemeenschap, de dienst van
gerechtigheid en barmhartigheid concreet gestalte te
geven.
Daarbij houdt ze rekening met de ongelijke balans
tussen de verschillende "spelers" in het conflict
wanneer het gaat om macht, kansen en mogelijkheden
om problemen te boven te komen. Ze wil daarom
aandacht geven aan het bouwen van bruggen.
Kerk in Actie heeft de opdracht om dit beleid samen
met Kerk en Israël uit te voeren.
In deze dienst zal voorgaan ds. Luci Schermers met
medewerking van het Mannenkoor Nieuwerkerk a/d
IJssel o.l.v. Gerard Lange. Dit projectkoor zingt
liederen uit de synagoge - zeer de moeite waard om
gehoord te worden!
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerk en
Israël.

Collecte
2 oktober 2011 Avondmaal
Eerste rondgang: Kerk
Tweede rondgang: Werelddiaconaat
Bidden voor bruine bonen. Dat deed Bartje niet. Maar
de vrouwen in Congo des te meer. Voor de
oorlog leefden zij van de opbrengst van hun land. Maïs
en bonen, bijvoorbeeld. Maar in de oorlog is
alles verwoest. Hun landbouwbedrijfjes, hun gezin,
hun leven. Veel vrouwen zijn mishandeld en
verkracht. SARCAF, partnerorganisatie van Kerk in
Actie, helpt vrouwen om hun leven na de oorlog
weer op te pakken. SARCAF zorgt voor voldoende
zaden, en helpt de vrouwen ook om hun producten
op de markt verkopen. Bovendien leren ze van alles
over landbouwtechniek, voeding en gezondheid.
Zo hebben de vrouwen niet alleen eten, maar groeit
ook hun zekerheid en zelfvertrouwen. Vandaag
collecteren we voor het Werelddiaconaat van Kerk in
Actie. En voor een nieuwe toekomst voor deze
vrouwen en hun gezinnen. Uw steun is daarbij
onmisbaar.
Koster
1-10 t/m 7-10 dhr. A. van Gemerden
8-10 t/m 14-10 dhr. C. Hesse
15-10 t/m 21-10 dhr. L. Hordijk
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