ZONDAGSBRIEF-474; 4 april 2021

De ochtenddienst van 4 april
(9:30 uur)
Paasdienst
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Kerk in Actie voor jongeren in Zuid-Afrika 2.
Kerk; 3. Onderhoud Pastorie
De ochtenddienst van 11 april
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. M. Zoeteweij uit Lemele
Organist:
Ted Hoogers
Collectes:
1. Liliane Fonds; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk
Corona-maatregelen: kerk dicht tot en met 18 april
Op dinsdag 23 maart heeft premier Rutte aangekondigd dat de
huidige lockdown wordt verlengd tot en met dinsdag 20 april.
Daarom blijven de kerkdiensten tot en met zondag 18 april ook
alleen online.
Collectes
Bij de diaconale doelen staat elke zondagsbrief een
banknummer. U mag ook overmaken aan onze diaconie (NL45
RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot. gemeente te Nijbroek),
o.v.v. het doel. Voor andere collectes: NL85 RABO 0347 6024
87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.

Paascollecte zondag 4 april: Kerk in Actie t.b.v. Zuid-Afrika
Veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in
gebroken gezinnen en in gewelddadige wijken omgeven door
prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van hen
maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Een christelijke ZuidAfrikaanse organisatie helpt deze kansarme kinderen met
onderwijs en biedt hun een omgeving vol liefde en aandacht,
zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden. Eén van
de hulpverleners is de Zuid-Afrikaanse Sue van der Walt. Zij
ontfermt zich over kinderen in de achterstands-wijken van
Pretoria, die opgroeien in armoede en gebroken gezinnen. De
kinderen komen na schooltijd bij Sue voor hulp bij hun huiswerk.
Ook krijgen ze te eten, omdat dat er thuis vaak bij inschiet. Mede
dankzij uw steun aan Kerk in Actie kan Sue dit werk doen.
Kerk in Actie ondersteunt deze organisatie die jongeren
helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei,
waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter
leven. Voor giften: NL89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie.
Liliane Fonds
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste
delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van
handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog
meer armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan
een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, door hun handicap,
maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen
met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en
toekomstkansen van deze kinderen. Helpt u mee? IBAN: NL08
RABO 0303 0800 00.

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

