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TWEEDE ZONDAG NA TRINITATIS

10 juni 2018

: ds. Wilma Klein uit Almen
: Ria Aartsen
: Mirjam Berendsen

Bloemengroet
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet
van de gemeente naar Gita Chettri, Van Heeckerenstraat 16, Vorden. De bezorging is nog niet geregeld.

Ouderling
Diaken
Kerkrentmeester
Koster

:
:
:
:

Wilma Hebbink
Arend Jan Menkveld
Gerhard Krajenbrink
Gerrit Ruiterkamp

Kindernevendienst
Job niet weet hoe het verder moet. Hij voelt zich ziek
en ellendig. Zijn vrienden zijn bij hem, maar zij kunnen
hem niet beter maken. Hij bidt en vraagt God waarom
dit gebeurt. Het is goed dat hij God om hulp vraagt.
Leiding: Renate Derksen

bevolking te kampen met veel geweld, corruptie en
sociale en economische ongelijkheid. Vredescentrum
Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie,
biedt jongeren een vakopleiding. Ze krijgen zo een
unieke kans om een eigen inkomen te verwerven.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding
bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie
Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?
Collecte 2: Plaatselijk jeugd- en jongerenwerk

Collecte 1: Werelddiaconaat
Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door
een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de

Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of
thee te drinken. Voor kinderen is er limonade.

Mededelingen
Volgende week geen Zondagsbrief
In verband met de afscheidsdienst van ds. Jan Kool
verschijnt er volgende week geen zondagsbrief,
Van collectebonnen naar collectemunten
De voorraad nieuwe collectebonnen raakt op. Daarom
hebben de kerkrentmeesters besloten over te gaan op

collectemunten. Deze kunnen namelijk hergebruikt
worden. De collectemunten zijn er in 2 waarden, € 1 en
€ 2.U kunt de munten bestellen op dezelfde manier als
voorheen. De collectebonnen kunt u voorlopig ook nog
blijven gebruiken. Meer info vindt u in het juni-nummer
van VoorAl.
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Leerhuis in de Voorde
De laatste Leerhuisavond van dit seizoen met ds. Hein de Bie. Onder aandacht is het
Bijbelboek Micha.Mocht u geïnteresseerd zijn, dan bent u van harte welkom.
Repetitie Cantorij in de kerkzaal van de Gereformeerde kerk
Concert in de Dorpskerk
‘Kanon Pokajanen’ van Arvo Pärt a capella uitgevoerd door het Utrechts Kamerkoor
o.l.v. Wolfgang Lange. Dit werk uit 1997 is het meest omvangrijke koorwerk van Arvo
Pärt (1935). Aan dit werk ligt een boetekanon ten grondslag. In de oudste Slavische
kerkhandschriften komt de boetekanon al voor en in de Grieks-Russische Kerk maakt
hij deel uit van het ochtendgebed. De boodschap die hij brengt is het verschijnen van
Christus in de wereld. Kaarten: voorverkoop €12,50 aan de kassa €15,Kaartverkoop en info: www.utrechtskamerkoor.nl..
Afscheidsdienst van ds. Jan Kool in de Dorpskerk met ds. Jan Kool en
ds. F.W. Brandenburg
Kerkenraadsvergadering in De Voorde
Kerkdienst in de Dorpskerk met ds. Joop Mol uit Gaanderen

Kopij voor de zondagsbrief inleveren vóór donderdag 19:00 uur, via post.zondagsbrief@live.nl
Wilt u de zondagsbrief per e-mail ontvangen? Meldt u dan aan via bovenstaand mailadres.
Meer informatie over onze gemeente is te vinden in het kerkblad VoorAl en op www.protestantsegemeentevorden.nl.
Daar vindt u ook de contactgegevens en kunt u diensten uit de kerk beluisteren.
Kosterdienst van maandag t/m zondag: Manje Rigterink (bereikbaar via 0575-551712 of 06-57919458)

