Schakelbrief zondag 1 juli 2018

Gegevens van zondag
24 juni 2018
Wijchen:
Ds. K. van Veen
Ambtsdragers:
Gerda Schouten
Fred Kuper of
Henk Willems
Muziek:
Hans Spierings
Kindernevendienst:
Tineke Arntz
Lector:
José Kruijthof
Koster:
Ria Klein Entink
1e collecte:
Diaconale collecte
2e collecte:
College van
Kerkrentmeesters
Batenburg:
Geen dienst
Volgende week:
Wijchen:
G. Ruiterkamp
Batenburg:
Geen dienst in juli en
augustus

Vieringen in de zomerperiode
in Leur

Vanaf 15 juli tot en met 19 augustus Collecte 1 juli 2018
is de Schakel dicht en houden we
onze erediensten in Leur.
Met de klas naar de kerk
De diensten in Leur beginnen om
10.00 uur en vinden plaats in het
kerkgebouw
aan
de
van
Balverenlaan 4.
Na afloop van de diensten is er
gelegenheid om samen een kop
koffie/thee te drinken.
Er is in Leur geen crèche en /of
kindernevendienst.
De voorgangers zijn in die periode:
15 juli
Ds. K. van Veen
22 juli
Ds. B. Zondag
29 juli
Ds. K. Spelt We
vieren deze zondag de Maaltijd van
de Heer
5 aug
Ds. K. Spelt
12 aug
Ds. G. Ruiterkamp
19 aug
Ds. H. Hortensius
We vieren deze zondag de maaltijd
van de Heer

Het vraagt soms veel geduld om een
goede relatie op te bouwen tussen kerk
Ik wens iedereen die nog op
en school. Sommige leerkrachten en
vakantie gaat een goede
directeuren hebben niets met de kerk.
vakantietijd toe!
Christelijke leerkrachten en
ouders willen zich meestal graag
Ineke Strengholt,
inzetten voor activiteiten rond kerk en
Ouderling eredienst
school. JOP, Jong Protestant steunt
strengh0@xs4all.nl 06-14884185
kerken en scholen door kennis uit het
hele land rond het thema Kerk en
Geen inzameling Voedselbank bij School te bundelen en samen met hen
avondsmaalvieringen in Leur.
initiatieven
en
activiteiten
te
Tijdens de periode dat we kerken in ontwikkelen om contact totstand te
Leur wordt er niet ingezameld voor
brengen.
de voedselbank. Op 29 juli is
Geef in de collecte of maak een
daarentegen de diaconale collecte
bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41
voor de Voedselbank. Wilt u toch
415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse
levensmiddelen inleveren, dan kan
Kerk.
dit doen bij de Voedselbank,
Kruisbergseweg 54. Informatie kunt Helpt u mee om deze collecte tot een
u verder vinden op hun website:
succes te maken? Hartelijk dank!
http://www.voedselbankwijchen.nl
De diakenen
De diakenen.
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
voorbedenboek
waarin
u
gebedsintenties kunt opschrijven.
gebedsintenties
zullen
door

het
uw
De
de
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voorganger bij de voorbeden worden
genoemd.

De afgelopen week was er de
bijzondere viering met workshops.
We hebben daar naar diverse werken
geluisterd die menden als schat
ervaren en als zodanig bij zich dragen.
We zijn echter lang niet aan alle
personen toegekomen vanwege de tijd.
Workshop muziek luisteren en delen die
je dierbaar is. De Schakel 24 juni 2018.
Beluisterde werken:

Psalm 150
Abba, Vader
Ave Maria van Caccini
Thank you for the music van Abba
Nocturne van Chopin
Pie Jesu van Faure
Blackbird van de Beatles
We zijn helaas niet toegekomen
aan:
You raise me up van de Zingende
Buschaufeur
Vincent van Don McClean
O Devine Redeemer van Hugo Wolff
Im meinem Leben van Nena
Een orgelwerk van Bach
Een prachtig mooie dag van Daniel
Lohues

