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Gegevens van zondag
8 juli 2018
Wijchen:
Ds. G. Ruiterkamp
Ambtsdragers:
Annie van Bergen
Henk Kapel
Muziek:
Hans Meek
Kindernevendienst:
Tineke Arntz
Lector:
Els Evers -Janssen
Koster:
Stef Eilander
1e collecte:
Diaconale collecte
2e collecte:
College van
Kerkrentmeesters
Batenburg:
Geen dienst
Volgende week:
Wijchen: Geen dienst
Batenburg: Geen
dienst in juli en
augustus

Collecte 8 juli 2018
De diaconale
collecte is vandaag
voor het ZWO
project van de
streekdiaconie.
Het hele jaar wordt uw aandacht
hiervoor gevraagd.
Tijdens de diaconale dienst in april,
heeft Ds. Paul Oosterhoff (diaconaal
predikant Nijmegen) hier zelf een
toelichting op gegeven. De diaconie in
de stad Nijmegen heeft gedeeltelijk
met andere problematiek te maken,
doordat dak-en thuislozen naar de
stad gaan i.v.m. hun dak- en
thuislozenuitkering die ze daar
kunnen ontvangen. Maar ook de
problematiek van illegalen is groter
dan in de dorpen. Uit solidariteit
helpen we dit jaar als streekdiaconie
ds. Paul Oosterhoff, diaconaal
predikant met zijn heel intensieve en
dankbare werk.
De diakenen.
Startzondag 9 september 2018
De drie fusiegemeenten gaan samen
van start. De idee is elkaar beter te
leren kennen. Het thema is:
Ontmoeting. We vieren op 9
september, 10.00 uur in
Beuningen.
We vieren een “gewone” dienst met
daarna een gezamenlijke picknick
lunch in de tuin (eigen tuinstoel
meenemen a.u.b.). Is het onverhoopt
slecht weer, dan gaan we naar
binnen. We zijn op zoek naar mensen
die willen helpen met de
voorbereiding op diverse gebieden:
1. een brede werkgroep die de dingen
coördineert en een slechtweer
scenario doordenkt.
2. een subgroep die de coördinatie op
zich neemt van een diaconaal project,
waarbij mensen bij elkaar thuis gaan
eten (meer informatie in het
kerkblad)
3. een subgroep die de picknick gaat
regelen: bbq, rookpan, tent, tafels
om spullen op klaar te zetten, e.d.,
inclusief het gelijkelijk over de

drie gemeenten verdelen van
'kooktaken', soep, salade, hapjes,
quich, broodjes en beleg.
4. een subclub die de koffie na de
dienst verzorgt voor veel mensen!
5. een subgroep sjouwers, die voor de
dienst (zaterdag?) de kosters
helpt de kerkzaal zo in te richten dat
we er met zijn allen kunnen zitten.
6. een subgroep, die de brede
werkgroep en subgroep picknick lunch
helpt tafels en stoelen te verplaatsen
naar waar ze nodig zijn.
7. subgroep: gastvrouwen/gastheren
die mensen ontvangen en helpen hun
weg te vinden.
Als u met één van deze groepen mee
wilt doen kunt u zich opgeven bij
Ineke Strengholt
Email strengh0@xs4all.nl , tel 0614884185
Geen inzameling Voedselbank bij
avondsmaalvieringen in Leur
Tijdens de periode dat we kerken in
Leur wordt er niet ingezameld voor de
voedselbank. Op 29 juli is
daarentegen de diaconale collecte
voor de Voedselbank. Wilt u toch
levensmiddelen inleveren, dan kan dit
doen bij de Voedselbank,
Kruisbergseweg 54. Informatie kunt u
verder vinden op hun website:
http://www.voedselbankwijchen.nl
De diakenen.
Voorbedenboek
In de gedachtenishoek ligt het
voorbedenboek waarin u uw
gebedsintenties kunt opschrijven. De
gebedsintenties zullen door de
voorganger bij de voorbeden worden
genoemd.
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.
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Kerkdienst
Vieringen in de zomerperiode in Leur
Vanaf 15 juli tot en met 19 augustus
is de Schakel dicht en houden we
onze erediensten in Leur.
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
Ik wens iedereen een goede
vakantietijd toe!
Ineke Strengholt,
Ouderling eredienst
strengh0@xs4all.nl 06-14884185

