Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER.
Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV
deze dienst meemaken.

Zondag 22 september 2019: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:

ds. W. van Beek, Bodegraven

Ouderling van dienst:

Hans Verwey

Organist:

Bas Vliegenthart

Koster:

Michel de Goeij

Peuteroppas:

Astrid van Vliet, Brechje van der Vis

Kinderkerk:

alle basisschoolgroepen

1e collecte:

Algemeen kerkwerk

2e collecte:

PKN Vredeswerk

Bijzonderheid:

Vredesdienst

Zondag 29 september 2019: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:

ds. F.C. van Dijke, Woerden

Overige vieringen:
25 september 19.15 uur

O.K.K., Leon Sieling

27 september 19.00 uur

Weeksluiting Wulverhorst, ds. J.J. van den End

Bloemen
De bloemen van 15 september zijn gebracht bij de fam. Janmaat.

Omzien naar elkaar
Bert van Schaik is na problemen met het hart en een reanimatie in het ziekenhuis
opgenomen, waarna meerdere complicaties zijn opgetreden. Hij is nu al bijna 4
weken opgenomen en gelukkig gaat het nu beter. Hij hoopt spoedig weer thuis te
komen.

Diaconale dag
We kijken terug op een fantastische Diaconale Actiedag op 14 september jl. De
prachtige totaalopbrengst voor de doelen is u op de Startzondag al gemeld:
€ 620,00. Maar de verdeling over de verschillende diaconale doelen hebt u nog van
ons te goed: Project Hoop €162,00, Voedselbank € 108,00, Yad Elie € 96,00,
Linquenda € 94,00, SchuldHulpMaatje € 88,00 en De Parel € 72,00.
Hartelijke dank namens alle diakenen.

Contact met het Pastoraal Contactpunt
Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen
hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt. Wilt u een Nieuwsbrief thuis ontvangen?
Geef het aan ons door! Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis? Geef het aan ons door.
Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken, wij
vernemen het graag van u! Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert !!
Agnelle van der Linde tel. 563027 / Joke Weerstand tel. 564366, mail PCP@protgemoudewater.nl
Let op: de uiterste inlevertijd van kopij voor de nieuwsbrief is

@: nieuwsbrief@protgemoudewater.nl

donderdag , 11.00 uur.

: www.protgemoudewater.nl

