Zondag 11 februari 2018
SAMEN-OP-WEG GEMEENTE
Berlicum Rosmalen

Dit weekend begint de aanloop naar de 40-dagentijd! Het carnaval is
begonnen; voor velen hier in het zuiden een lang weekend verkleed
opgaan in het feestgedruis. Woensdag is dan de dag dat de 40-dagentijd
begint en we uitzien naar het paasfeest.
Hoe het ook zij, al dan niet feestvierend naar hier gekomen: welkom!
Ieder op haar of zijn eigen wijze hoopt hier iets op te vangen dat het
vertrouwen voedt, dat het hart aanspreekt.
Ook een bijzonder hartelijk welkom aan onze voorganger van vanmorgen, mevrouw pastor E.M. Spijkerman uit
Geldermalsen; een zeer vertrouwd gezicht in ons midden. Willem Hörmann bespeelt het orgel.
De collecten zijn in deze dienst bestemd voor de diaconie en de kerk; de extra collecte is voor het onderhoud van
het kerkgebouw.
Voor het eerst in de kerk?
Bent u/ben jij vandaag voor het eerst in de kerk en stel je contact op prijs? Schrijf dan je naam, adres
enz. in het welkomstboek op de leestafel (in de kerkzaal bij het raam bij de ingang). U/Je hoort dan
spoedig van ons.
U bent na de dienst natuurlijk van harte welkom voor koffie en fris. Dat is gratis. Wel is er de
zogenaamde koffiedoos t.b.v. een diaconaal project (zie hierna)
Koffiedrinken na de dienst
Zoals gebruikelijk is er na de dienst weer gelegenheid om gezamenlijk koffie, thee of limonade te drinken, achter
in de kerk. U/Jij bent natuurlijk van harte welkom! Denkt u ook aan een bijdrage in onze koffiedoos?
Op initiatief van Ruurdje van Poppel is de opbrengst van de koffiedoos bestemd voor een gemeenschapscentrum
in Cambodja: COLT (Cambodian Organization for living and Temporary-care). Dit centrum, waar Ruurdje zeven
maanden werkte, biedt dagopvang voor kinderen van 3 tot 6 jaar waarvan de ouders op de vuilnisbelt werken.
Ook biedt COLT onderdak aan oudere kinderen voor wie de thuissituatie erg onveilig is (o.a. in verband met
misbruik, mishandeling en gedwongen prostitutie). COLT zorgt voor de verzorging en onderwijs van deze
kinderen.
Collecte-opbrengsten
De collecte-opbrengsten van 4 februari jl. voor resp. de diaconie, kerk en extra collecte voor Kerk in Aktie,
Werelddiaconaat zijn als volgt: diaconie: € 48,60 , kerk € 58,35 en extra collecte € 73,70.
De opbrengst van de Koffiedoos was € 26,05.
Hartelijk dank!
Kiemteam voor 12-16 jarigen
Op woensdag 14 februari a.s. is er weer een samenkomst van het
Kiemteam,
12-16-jarigen.
Waar? In de Kiem!
Aanvang: 14.00 uur

Filmavond op woensdag 21 februari
Op 21 februari is er gelegenheid om in de Kiem gezamenlijk te kijken naar
de eerste film uit de Poolse filmcyclus De Dekalog.
Deze films gaan over ethiek. Ze zijn een zoektocht naar de bronnen van de
moraal en ze behandelen op symbolische wijze de 10 geboden. We kijken
samen met ds. Tacken (de ziekenhuispredikant uit het JBZ) naar deze film
van een uur en na de pauze beschouwen we de film met hem na.
Het belooft een boeiende avond te worden...
Vanaf 19.20 uur staat de koffie/thee voor u klaar.
Jitske Dijkstra en Nelly Snijders

Nadenkertje: Als Jezus in onze harten regeert, dan zullen onze voeten Zijn weg lopen.
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