ZONDAGSBRIEF-523; 13 maart 2022
De ochtenddienst van 13 maart
(9:30 uur)
Bevestiging ambtsdrager
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Stichting vrienden voor Loamneş; 2. Kerk
3. Jeugdwerk
De ochtenddienst van 20 maart
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. H. van Driel uit Loenen
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds
Bevestiging ambtsdrager 13 maart
Mariet Nooteboom-Geerling, Weteringdijk 5 te Oene, zal op
zondagmorgen 13 maart in het ambt van diaken bevestigd worden.
Kindernevendienst en online
Iedere zondagmorgen is er tijdens de preek kindernevendienst voor
de kinderen van groep 1-8, met uitzondering van zondagen waarop
het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Thuis kan de dienst ook online
gevolgd worden via www.kerknijbroek.nl.
Diaconale collecte 13 maart: St. Vrienden van Loamnes
De Stichting Vrienden van Loamneş was de afgelopen weken weer
druk met hun jaarlijkse potgrond- en compostactie. Daarvoor was het
voor de medewerkers een aangename verrassing dat de leden van
de kerken in Nijbroek en Terwolde ruimhartig giften gaven in de
kersttijd. Samen met de gewone collectes in de kerken kon de
Stichting daardoor borg staan voor het eerste pakket levensmiddelen
van 2022 voor hun 10 contactgezinnen. En met de opbrengst van de
potgrond- en compostactie kunnen ze dit jaar zeker aan alle
verplichtingen voldoen. Daarom willen zij allen die een bijdrage
leverden, waaronder ook de diaconieën die een extra gift gaven,
hartelijk danken.

De scholen in de gemeentes Loamneş en Hoghilag hebben bij het
laatste transport in totaal rond de 40 digiborden gekregen. Om deze
goed te gebruiken hebben ze veel laptops nodig. Vorig jaar werden
daartoe reeds 11 laptops gefinancierd. Nu spaart de Stichting voor
schoolbenodigdheden en sportmaterialen voor binnen en buiten.
Voor giften: Stichting Vrienden van Loamnes: NL 79 RABO 0311
6235 49.
Diaconale collecte 20 maart: iSTEPup voor student Hastings
Stichting iSTEPup financiert studiebeurzen aan jongeren in
ontwikkelingslanden die verpleegkundige, verloskundige, arts of
apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen hebben
om die opleiding te betalen. ISTEPup wil een toekomst geven aan dit
talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor mensen en
gezondheidszorg in hun eigen land. Momenteel ondersteunt
iSTEPup 16 studenten in 7 landen. Eén van de studenten is Hastings
Dyson uit Malawi. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij het diploma
voor verpleegkundige halen. Hij is bezig aan zijn derde en laatste
jaar en hoopt in de lente van 2022 af te studeren! Meer informatie en
ook foto’s van Hastings Dyson kunt u vinden op de website www.istep-up.com . Giften voor deze stichting via rekening-nummer NL88
ABNA 0814 0023 15 ten name van Stichting iSTEPup.
Collectes
Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer.
U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken aan
onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85
RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.
Contactgegevens predikant protestantse gemeente Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl
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