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EREDIENSTEN
07-01-18
08.45u.
16.00u.

14-01-18
08.45u.
17.00u.

21-01-18
11.00u.
14.30u.

28-01-18
08.45u.
16.30u.

04-02-18
08.45u.
16.30u.

SoW-kapel, ds. J. A. Boersema, Apeldoorn-z
Zevenaar Ontmoetingskerk, kand. R. A. Nijhoff,
Veenendaal
Collecten: kerk en zending Oekraïne

SoW-kapel, ds. J. Wesseling, Veenendaal-w
SoW-kapel, ds. D. Grutter, Rijnsburg
Collecten: kerk en VSE
Bevestiging & intrede
SoW-kapel, ds. J. Holtland, Veenendaal-o
SoW-kapel, ds. R. A. Nijhoff, Duiven-Velp
Collecten: kerk en TU Kampen

SoW-kapel, ds. H. J. Boiten, Amersfoort-c
SoW-kapel, ds. D. F. Ensing, ’t Harde
Collecten: kerk en diaconie

SoW-kapel, ds. R. A. Nijhoff, Duiven-Velp
Zevenaar Ontmoetingskerk, ds. W. van Veelen, Tiel
Collecten: kerk en VSE
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COMMISSIE VAN BEHEER
2. Kerkelijke goederen op Marktplaats
Een aantal goederen van de kerk worden/zijn op Marktplaats aangeboden
om op deze wijze de kerkkas aan te vullen.
U kunt denken aan: postvakkenkast, opbergmeubel voor collectezakken,
diverse (media)snoeren, catechisatiejaargang(en) Follow up,
liturgieborden en orgel.
Mocht u interesse hebben om het een en ander over te nemen tegen een
kleine vergoeding dan kunt u contact opnemen met Ingrid S. Zij zal zorgen
dat u de link van Marktplaats ontvangt dan wel andere info.

DIENSTGROEP SAMENLEVEN
3. Kerstattentie Oekraïne Zending
Beste gemeenteleden
In de collectezak, die op de tafel lag bij de kaart van Roman tijdens de
kerstmaaltijd, zat het bedrag van €38.60.
Het geld is overgemaakt en de kaart met een foto van de kerstmaaltijd is
verzonden.
Hartelijk dank voor jullie gift,
BS
3.1. Diverse persberichten
De volledige tekst is op te vragen via de redactie.
Micha scheurkalender 2018
365 dagen recht doen, trouw zijn en Gods weg gaan.
Dat is volgens Micha 6:8 het enige wat God van je vraagt.
Misschien is het volgen van een Michacursus een grote stap. Je kunt ook
klein beginnen, met een dagelijkse Michagedachte. De Micha
Scheurkalender is dan een mooi opstapje.
De scheurkalender inspireert je over het verminderen van je afvalberg of
het omgaan met je eenzame buurman of de vluchteling aan je voordeur.
Ook vind je tips over verantwoord beleggen, moestuinieren, duurzaam
eten en het kopen van eerlijke kleding. Je kunt hem ook bestellen via de
website www.buijten.nl/motief
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Samen praten over wat het betekent om een broer of een zus te hebben
met een beperking, ontmoeting en ervaringen delen.
Voor volwassen brussen organiseert Dit Koningskind in drie plaatsen
een Brussendag: Amersfoort, Assen en Gouda. www.ditkoningskind.nl
3.2. Wat is er te doen?
07-01
21-01
21-01
03-02

Koffiedrinken na middagdienst van 16.00u.
Koffiedrinken na middagdienst van 14.30u.
Bevestiging - en intrededienst R. A. Nijhoff
Welkom fam. Nijhoff, 16.00u SoW-kapel

Het volgende kerkblad zal verschijnen D.V. 4 februari 2018. Kopij kunt u
inleveren uiterlijk tot en met zondag 28 januari 2018 bij de redactie.
Kopij kunt u inleveren handgeschreven of via e-mail kerkblad.
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