Kerkgroet
Zondag 24 maart 2019

Wekelijkse informatie van de Protestantse Gemeente te Neede
WELKOM IN DEZE KERKDIENST
Voorganger
Ouderling v. dienst
Organist
Lector

: Ds. Jet Lieftink – Buijs.
: Dhr. Bernhard van Delft.
: Dhr. Ab Heuvelink. .
: Mevr. Marian van Delft.

Het lied van de zondag is: Lied 860 : 1 en 3.
De bloemen gaan als bemoediging en groet van onze gemeente naar Dhr. en Mevr.
Simmelink, Eibergseweg 30 en naar Dhr. en Mevr. Wes, Gantvoort 11.

liturgische schikking op de derde zondag van de veertigdagentijd.
Vandaag zijn de flessen in de schikking twee aan twee geplaatst, zodat het lijkt alsof er een oog
ontstaat. Net zoals primulaatjes doen denken aan ogen.
In de lezingen horen we dat wij tot inkeer moeten komen, je leven veranderen. Wij worden ook
uitgenodigd tot een nieuw begin, dat wil zeggen dat we iets kunnen betekenen voor onze
medemens. Zoals men vaak zegt en hoort “verbeter de wereld begin bij je zelf “
Zie: de bloeiende wilg, een eerste teken. Lente die komen gaat.
De schriftlezing van vandaag is: Lucas 13 : 1 – 9..
De 1e collecte in de dienst is bestemd voor ‘Noodhulp cycloon Idai’. De cycloon Idai zorgt in
grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het
Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van
Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3
miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. De natuurramp
treft de landen vlak voor de belangrijkste oogst van het jaar. Mensen leven hier vooral van
zelfvoorzienende landbouw, dit betekent dat er een groot voedseltekort ontstaat. Kerk in Actie
biedt hulp via lokale kerken en christelijke organisaties in het getroffen gebied. Onder meer door
het uitdelen van voedselpakketten, dekens en nieuw zaaizaad. Kom ook in actie en help de
slachtoffers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op
rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. het projectnummer 'Noodhulp
cycloon Idai'. De diaconie dankt u hartelijk! Meer informatie www.kerkinactie.nl.
De tweede collecte is voor het werk van de kerkrentmeesters. De collecte aan de uitgang is voor
KIA. Stop kinderarbeid in India.
Activiteiten waarbij u van harte welkom bent:
♦ De dienst van a.s. zondag aanvang 10.00 uur voorganger is dan Ds. Marieke Andela – Hofstede.
.

Overige mededeling: Op zondag 7 april, tijdens het koffiedrinken in gebouw Diekgraven, kunt u
hulp krijgen bij het installeren van de app CHRCH.
Voor vragen, mail dan: app@pkn-neede.nl

Korte berichten voor “Kerkgroet” per e-mail: kerkgroet@pkn-neede.nl (voor a.s. donderdag 18.00 u.)
Ds. H.J. Lieftink-Buijs
e-mail: dominee@jetlieftink.nl
 0545-293138
Ds. M.A. Andela-Hofstede e-mail: andelhof2@gmail.com
 0543-478797
Ds. W.A. Andela
e-mail: andelhof1@gmail.com
 0543-478797
Veel informatie betreffende onze kerk kunt u vinden op de website: www.pkn-neede.nl

