ZONDAGSBRIEF- 453; 22 november 2020

De diensten van 22 november
(9:30 en 15:00 uur)
Gedachtenisdienst voor genodigden
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Pianist (ochtend): Hessel Keizer
Collectes:
1. Hospice Casa Vera Epe; 2. Kerk; 3. Zending
De dienst van 29 november
(9:30 uur)
1e Advent – Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. J.A. van Woudenberg uit Vaassen
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Oekraïne-School van onze Dromen biedt
kinderen veiligheid (kerk in actie); 2. Kerk;
3. Avondmaalscollecte
Kindernevendienst
Zolang de Corona-maatregelen duren, is er geen
kindernevendienst.

Gedachtenisdiensten 22 november
Deze zondag herdenken wij de negen dorpsgenoten die in het
afgelopen jaar uit ons midden overleden zijn. Hun families zijn
uitgenodigd voor de dienst in de kerk. Maar in Corona-tijd
mogen we maar 30 kerkgangers ontvangen, en daarom kunnen
‘gewone kerkgangers’ deze zondag de dienst alleen thuis volgen
via de livestream. Omdat er meer dan 30 familieleden zijn die
naar de kerk komen, houden we een extra dienst om 15.00 uur.
Diaconale collecte 22 november: Hospice Casa Vera
Hospice Casa Vera staat aan de Quickbornlaan 13 in Epe. Het
maakt onderdeel uit van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst De
Kruimelschaar te Epe. Hospice Casa Vera is een bijna-thuis-huis
voor mensen in de laatste fase van hun leven. Voor hen bij wie
de zorg thuis niet meer mogelijk is biedt het hospice een warm
alternatief. De medische zorg wordt verleend door de thuiszorg
en huisartsen. Ook werken er gemotiveerde vrijwilligers die het
welzijn van de gasten verzorgen en de naaste familie ontvangen.
Voor giften: NL19 ABNA 060 460 7814 t.n.v. Stichting Vrienden
van de Kruimelschaar te Epe o.v.v. hospice Casa Vera.
Diaconale collecte 29 november: Oekraïne - School van onze
Dromen (kerk in actie)
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen
slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig
personeel. De directie van het internaat in de stad Vynnyky wilde
het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze
school zet zich in om het onderwijs positief te veranderen. Ze
trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie
kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers.
De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het
zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen kunnen
bevorderen. Voor giften: NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v.
Collecte Kinderen in de Knel.
Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek;  0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

