Nieuwsbrief
Zondag 2 december 2018
Welkom in de ochtenddienst in Trinitas

De aankondiging vd geboorte van Johannes

Voorganger: ds. Jan van der Veen
Ouderling van dienst: Jan Dijkema
Organist: Bert Kingma
Lector: Inger Renes
Koster: fam. Koekoek

1e advent

In de kerk wordt vandaag gecollecteerd voor Diaconie en Kerk. Bij de uitgang is er een
collecte voor Onderhoud Gebouwen. In de kinderkerk wordt gecollecteerd voor
"Stichting Present".
In de stilteruimte kunt u een kaarsje aansteken.
De avonddienst is om 19.00 uur, een zangbijeenkomst. Deze bijeenkomst is
opgebouwd rond de Russische icoon van de Heilige Drie-eenheid.
Een ad-hoc koor onder leiding van Frits Heidinga en Afke van Wijngaarden zal drie
liederen zingen uit de Russisch Orthodoxe traditie. Eén en ander wordt toegelicht door
ds. Nel van den Briel. Verder is er ruime aandacht voor de samenzang.
Voor kinderen tot 4 jaar is er opvang in de crèche vanaf 9:15 uur. Tijdens de collecte
kunnen ouders hun kinderen weer ophalen uit de crèche. Er is vandaag kinderkerk
voor alle kinderen van de basisschool.
C4U is vandaag voor klas 1 en 2 en begint om 9.30 uur.
In de ochtenddienst van zondag 9 december ontvangt Jesse Warner Kerkstra het
teken van de doop. Jesse is de zoon van Gerard en Rommie (Luytkemeer 18).
Mw. Jeltje Nauta-v.d. Tol verblijft momenteel in Verpleeghuis Anna Schotanus, De
Schakel, afd. Pinksterbloem, kamer 27
Mw. A.Tabak-Kooistra is thuis gekomen uit ziekenhuis Tjongerschans
Mw. M.Idzinga-Klaver verblijft in De Flecke - Joure (afd. Luchtenfjild-k.008)
Dhr. A. Brouwer de Koning is kort in het ziekenhuis De Tjongerschans opgenomen
geweest i.v.m. een herseninfarct.
Mw. F. de Vries verblijft na een ziekenhuisopname in De Tjongerschans i.v.m. een
herseninfarct nu voor revalidatie in Lindestede in Wolvega.
Dhr. Bas Feenstra ligt in ziekenhuis Tjongerschans op afdeling 3 kamer 14.
Lukas 1: 5 t/m 17 en
Lukas 1: 18 t/m 25

Na de dienst is er voor iedereen koffie / thee / limonade in De Passage.

Kopij kunt u voor eerstvolgende donderdag 12:00 uur mailen naar nbtrinitas@gmail.com.
Nieuwsbrief digitaal op donderdag ontvangen? Mail nbtrinitas@gmail.com.
Meer nieuws en agenda op www.pghv.nl
De opbrengst van de collecte voor de ramp in Indonesië Sulawesi is € 1.575,11. Ontvangen op de
bankrekening zijn € 145,00. De Diaconie heeft een bedrag van € 1.800,00 overgemaakt voor deze ramp.
Voor de actie Sirkelslag van de Kinderkerk, bestemming Kinderen in de knel, heeft de Diaconie € 200,00
overgemaakt.
De Kerkklokken hebben 2 vóór 12 aangegeven:
Gisteren, zaterdag 1 december, hebben onze kerkklokken een noodoproep laten horen, door samen met
honderden kerkklokken in het land 2 minuten aandacht te vragen voor de komende Klimaatconferentie
die de volgende week in Polen begint. Laten we de komende weken dit initiatief steunen door te bidden
voor een goed overleg en gezegende uitkomsten, want het is 2 vóór 12 voor wat het klimaat betreft.
Met vriendelijk groeten, uw Taakgroep Groene Kerk.
Volg de Ster, een bijzondere kerkdienst voor iedereen op zondag 9 december, aanvang 15.00 uur.
Met Maria en Jozef onderweg.
Ds. Corry en Ds. Piet verzorgen samen deze dienst.
Muziek door de band van Ateliers Majeur. Waar: Sionskerk, Marktweg 55, Oudeschoot
Heb je vervoer nodig ? Laat het ons even weten door je naam, adres en telefoonnummer voor
4 december a.s. te mailen naar: info@zorgpastoraat.nl. Je wordt dan opgehaald en weer teruggebracht.
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