Zondagsbrief 10 juni 2018

Medewerkenden aan de dienst van 09.00 uur:
- Voorganger: Ds. A. de Vries uit Hellendoorn/Nijverdal
- Ouderling: Peter Joosse(OvD), Johan de Jong
- Collectant: Eddy Steen
- Lector: J van der Vaart
- Organist: Henk Jan de Wilde
- Commissie van Ontvangst: Aloys Jenneboer, Folkje Jenneboer
- Gastheer/Gastvrouw: Majella van t Hul, Iris van 't Hul
- Oppas: Sandra Woltersom (Oppas met verhaal)
- Bloemendienst: Adriana Onwijn
- Koffiedienst: Hans Holtman, Ineke Holtman, Herman Huiskes
- Opname & Regie: Djorro Bleij, Frits Buesink
- Opname & Kerkweb: Frits Buesink
- Opname rondbrengen Riki Buesink, H. v.d.Ham
- Koster: Beert Chris van t Hul
Medewerkenden aan de dienst van 10.30 uur:
- Voorganger: mw. H. Bertelink-Caron
- Ouderling: Martine de Jong(OvD)
- Diaken: Inge Postma
- Collectant: Annie Schraders-aan het Rot
- Lector: Aart de Goede
- Muzikale ondersteuning: Harwin van Maanen
- Commissie van Ontvangst: Benine van der Schuur, Martijn
van der Schuur
- Gastheer/Gastvrouw: Majella van t Hul, Iris van 't Hul
- Kindernevendienst groep 3 t/m 5: Elisa Wevers
- Basiscatechese WSK: Esther Wiemerink, Marieke Daalmans
- Oppas: Lotte Bertelink, Meike van Deemter
- Bloemendienst: Adriana Onwijn
- Koffiedienst: Ans Peusens, Wim Rodermond, Wilma Prins
- Opname & Regie: Mark de Ruiter, Jan Hunink
- Opname & Kerkweb: Frits Buesink
- Opname rondbrengen Sonja van Schravendijk
- Koster: Rob Roeterdink
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur:
- Voorganger: ds. v/d Pol uit Wierden
- Organist: Bert Timmerman
- Koster: Jaap Vonk

Collectes: 1e collecte is voor de Diaconie,
wereldiaconaat Guatemala
2e collecte is voor de Kerk

Wereldiaconaat Guatemala.
Guatemala werd tientallen jarenlang geteisterd door een
gruwelĳke burgeroorlog. Nog altĳd heeft de bevolking te
kampen met veel geweld en corruptie. Jongeren die tot
de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelĳks toegang
tot onderwĳs en weinig kans op werk. Kerk in Actie biedt
jongeren via een partnerorganisatie een vakopleiding aan,
bĳvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken.
De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in
coöperaties, waarbĳ ze gezamenlĳk een onderneming
starten.
Bij de laatdienst
Deze dienst is voorbereid samen met een 4-tal
gemeenteleden. Vorige week is in de laatdienst Job 1
gelezen en vandaag duiken we met elkaar Job 2 in.
Indrukwekkende lezingen waarbij de nodige vragen naar
boven komen. Zo ook in onze voorbereidingsgroep. Het
thema gekoppeld aan deze lezing is: wat moet je zeggen.
Soms schieten woorden je tekort.
En toch... goed om het er met elkaar over te hebben. Over
al die vragen die je zo bezig kunnen houden en zoveel
emoties bij je los kunnen maken. Hoe geven we daar
vandaag de dag in onze beeldcultuur handen en voeten
aan? Als je niet meer weet wat je zeggen moet!
Uit de gemeente:
De bloemen en een kaart gaan deze zondag met een
groet van ons allen naar:
Dhr. en Mevr. S.T. Flonk,
Dhr. E. v.d. Molen,
Kaarten gaan naar:
Mevr. H. Dijkslag-Steffens,
Mevr. R. v Leeuwen,
Dhr. en Mevr. J. Prins,
Mevr. A. Kuiper- Sanderman,
Vrijwilligersdienst Noord
A.s. woensdag 13 juni is er een koffiemorgen in de
Thaborkerk voor de 75+ gemeenteleden. We kunnen
terecht in de zaal naast de kerkzaal. We gebruiken de
hoofdingang. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar. Deze keer
in onze nieuwe ruimte zal in het teken staan van
ontmoeten. Van harte aanbevolen.
Namens het bestuur, Cock Eshuis

Actie Vakantietas.
In de foyer staat ook vandaag weer de collectebus voor uw
bijdrage aan de "Vakantietas". De Diaconie vraagt financiële
steun om de kinderen van de Voedselbank een leuke vakantie
te bezorgen met een tas vol hebbedingetjes en knutselmateriaal. Op pag. 16 in de nieuwste Binding leest u er meer
over. Bij het uitgaan van de kerk delen de leden van de
werkgroep aan gemeenteleden, die er nog geen hebben, een
flyer uit met alle informatie over deze fanTAStische actie!
Ook als u hem kwijt bent, kunt u een flyer aanpakken.
U kunt ook een bedrag overmaken op IBAN NL20 INGB 000879
52 32 t.n.v. College van Diakenen te Hengelo, onder
vermelding van "Vakantietas". Van harte aanbevolen!
Volgende week leest u op de zondagsbrief wat de actie tot
dan toe al heeft opgebracht.
Vooraankondiging Diaconiecollecte van 17 juni.
Volgende week zondag is de opbrengst van de Diaconiecollecte bestemd voor het Inloophuis. Al meer dan 25 jaar is
het een plek voor iedereen die behoefte heeft aan wat
aanspraak bij een kop koffie/thee of een spelletje wil spelen.
Voor wie een luisterend oor zoekt, warmte en geborgenheid
nodig heeft of andere mensen wil ontmoeten en daardoor
gezelligheid en ontspanning ervaart.
Voor de laatste keer koffiedrinken in de Bethelkerk….
Op vrijdag 29 juni aanstaande is de Bethelkerk nog één
keertje open voor iedereen om een kopje koffie, of iets
anders, te drinken. De avond begint om 19.30 uur en er is een
gepland programma met ondermeer "Johan en Janine" en
"Henk-Jan en Hanneke". Houd de datum vrij en kom op 29
juni naar de Bethelkerk. Volgende week meer nieuws over
deze avond.
Bezoek aan herinneringscentrum Westerbork op vrijdag 15
juni
Westerbork, opstap naar vernietiging van 102.000 joodse
Nederlanders. Het begon met beeldvorming, dat leidde tot
uitsluiting, dat ontaardde in haat en dat leidde tot vernietiging
van miljoenen mensen. Is het geschiedenis of kan het weer
gebeuren? De Werkgroep Kerk en Israël van onze regio nodigt
u uit deel te nemen aan de excursie op vrijdag 15 juni 2018.
En, deel het s.v.p. anderen mee! Informatie en opgave bij
Bertus Kuipers: E: benjkuipers@kpnmail.nl en T: 074-2432580
Vakantie Gaatske Braam
Van maandag 11 juni t/m zaterdag 30 juni 2018 geniet ik van
een vakantie. In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 108
495 80.
Vragen? Stel ze aan

Ikhebeenvraag@waterstaatskerk-hengelo.nl

Uitnodiging. Tussen de twee diensten bent u weer
van harte welkom in de foyer voor ontmoeting en
een kopje koffie, thee of een glas limonade.

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond
24.00 uur naar zondagsbrief@pkn-hengelo.nl

