Schakelbrief

Gegevens van zondag
27 mei 2018
Wijchen:
Ds. G. Ruiterkamp
Ambtsdragers:
Fred Kuper
Henk Willems
Muziek:
Riet Ebus
Kindernevendienst:
Ria Klein Enting
Lector:
Els Evers-Janssen
Koster:
Ria Klein Enting
1e collecte:
Plaatselijk Diaconaal
Werk
2e collecte:
College van
Kerkrentmeesters
Batenburg:
Geen dienst
Volgende week:
Wijchen:
Ds. K. Spelt
Maaltijdviering
m.m.v. Catena
o.l.v. Wim Veerman
Batenburg:
Ds. K. Spelt
Maaltijdviering

27 mei 2018

Kerkenraad
Maandagavond 28 mei vergadert
de kerkenraad. Op de agenda staat
o.a. de jaarrekening 2017 van het
college van diakenen en de voortgang
van de fusie met Druten en
Beuningen/Winssen.
Verder kijken we, in deze laatste
vergadering voor de zomer, vooruit
naar de komende vakantieperiode en
maken hiervoor de nodige afspraken.
Joop van der Doe, scriba.
VOEDSELBANK
Tijdens de diensten in Wijchen en
Batenburg waarin de Maaltijd van de
Heer wordt gevierd, zamelen we
houdbare levensmiddelen voor de
Voedselbank in. Het is toch een
prachtige symboliek: wij allen nemen
levensmiddelen mee om deze te delen
met de medemens en in de dienst
delen we met elkaar brood en wijn!
Wij vragen u op zondagmorgen 3
juni a.s. in Batenburg en Wijchen
producten mee te nemen van
onderstaand ‘boodschappenlijstje’:
-Pasta’s en rijst
-Maaltijdsauzen en mixen
-Harde groenten (koolsoorten)
-Soepen (blik en pot)
-Groenteconserven en pureepoeder
-Crackers
-Broodbeleg
-Koffie / thee
-aanmaaklimonade
-Vlees en vleeswaren
-Eieren en houdbare zuivel
(producten) zoals: literpakken
halfvolle Melk, Sojamelk, verpakte
Kaas, Oliën en Vetten, (braad) Boter.
U kunt ook DE-punten inleveren.
Deze zijn door de Voedselbank
inwisselbaar voor koffie en thee.
De diakenen

Vrijwilligersavond 15 juni
Ons kerkenwerk draait grotendeels op
het werk van vrijwilligers. Als blijk van
waardering nodigen wij alle
vrijwilligers en iedereen die zich
vrijwilliger voelt uit voor een gezellige
avond. Op vrijdag 15 juni zijn jullie
allemaal welkom in de Schakel, om
19.30 is er koffie/thee, en om 20.00
begint het. Rond 22.00 verwachten
we de avond te besluiten.
Inschrijven kan tot en met zondag 3
juni, zet uw naam en het aantal
personen op de intekenlijst die in de
kerken hangt.
U kunt ook opgeven per e-mail, stuur
dan een bericht aan
robanjadeheus@xmsnet.nl
Mede namens de Kerkenraad hopen
wij op een grote opkomst,
Hannine, Peter, Anja, Rob

Gastenboek
In de hal van de kerk ligt een
gastenboek. Gasten worden van harte
uitgenodigd een reactie over de
viering van vanmorgen in het
gastenboek te schrijven.
Voorbedenboek
In de gedachtenishoek ligt het
voorbedenboek waarin u uw
gebedsintenties kunt opschrijven. De
gebedsintenties zullen door de
voorganger bij de voorbeden worden
genoemd.

