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1 april 2018

Ben je 12+?

Hartelijk welkom in de paasdienst van de Protestantse Gemeente Kudelstaart. In het bijzonder alle gasten in ons midden, we hopen dat u zich bij ons thuis
voelt. In de liturgie kunt u de dienst volgen. Er is
een kleine afwijking te melden. We beginnen met
het welkom door de ouderling van dienst en een lied
van het koor. Daarna volgen de overige mededelingen en herdenken we mevrouw A. van Hunnik.
Uit privacyoverwegingen worden de bloemengroeten
niet op de website geplaatst.

Wekelijks staan in de Nieuwsbrief de bloemengroeten, die namens onze gemeente rondgebracht worden. Dit jaar zullen hiervoor diverse collecten gehouden worden. De eerste collecte zal volgende week,
op zondag 8 april a.s. plaatsvinden.
Het is ook mogelijk om ons te steunen via donaties
aan de Diaconie Protestantse Gemeente Kudelstaart
op Bankrekeningnummer:NL10FVLB 0635816504 met
omschrijving t.b.v. het Bloemenfonds
Namens de diaconie alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage

Workshop
Handletteren en schilderen
Op zondag 15 april na de dienst
In de kerkzaal
Intekenlijsten hiervoor liggen op de tafel in de hal

Weten jullie nog dat we voorheen jaarlijks de sinaasappelactie/fruitactie organiseerden? Dat willen we dit
jaar een andere invulling geven, en daar hebben we
jullie hulp bij nodig. Op zaterdag 7 april helpen we
als kerk mee bij een inzamelingsactie voor de voedselbank. Dit is van 08:30 tot 17:30 bij de Albert Heijn
in Kudelstaart.
Er zijn 3 shifts: 08:30-11:30, 11:30-14:30 en van 14:30
tot 17:30 uur.
Vanaf 17:30 uur ben je welkom in de Spil en gaan we,
als iedereen er is, met elkaar patat eten.
Opgeven kan bij Martine Sikkema: 06-45457645.
Je mag dan ook aangeven welke tijd je voorkeur heeft
en of je mee eet. En als je je samen met iemand anders wil opgeven: geen probleem!
Groetjes van de Jeugdraad.
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Dinsdag 3 april

18.30 uur, Meisjesclub in de Jids

Dinsdag 3 april

19.00 uur, Gebedsgroep in de Spil

Woensdag 4 april

10.00 – 11.30 uur, Inloopochtend in
de Spil

Woensdag 4 april

20.00 uur, huiskring l, bij de fam.
Van der Wee, Robend 26

Woensdag 4 april

20.15 uur,
woensdagavondgespreksgroep

Donderdag 5 april

20 uur, jongerengespreksgroep
“Afdwalers”

Zondag 8 april

10.00 uur, dienst in de Spil,
voorganger ds. S. Zijlstra

Doe allemaal gezellig mee
_______________________________________________________________________________________________________________________
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