Zondag 15 april
9:30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel (sluiting winterwerk)
18:30 uur: Ds. F. Van Roest, Zeist
Zingen voor de dienst: Zondag 15/4: Ps. 100: 1
Kinderoppas: 15/4: Erna van Alphen, Mariëlle van Hensbergen en Charlotte van Dorp. 22/4:
Rianne van Dorp, Arie van Eck en Mikky Dijkstra.
Sluiting winterwerk: A.s. zondagmorgen sluiten we het winterwerk af in de kerk. De kinderen
zullen voor ons zingen in deze dienst. Na de dienst bent u en jij van harte welkom in het HC om
gezamenlijk koffie/thee of limonade te drinken. Aan de beurt zijn Dicky en Goof Burggraaf,
Anneke Verveer, Elze van Zanten en Marcelle Kool om dit te verzorgen.
Voor in de agenda: Reserveert u/jij zaterdag 9 juni alvast vrij voor de gemeentedag! De
voorbereidingen zijn in gang gezet en t.z.t. hoort u/jij hier meer over.
Verantwoording: Via Ds. van Wolfswinkel is er € 5,00 ontvangen. Hartelijk dank.
De giftenpot van de ouderenmiddag heeft het mooie bedrag van €156,45 opgebracht. De
opbrengst is bestemd voor stichting Orhei. Hartelijk dank hiervoor.
Agenda D.V.:
17/4: 19:00 – 21.30 u – belijdenis catechisatie
18/4: 20:00 u – groot huisbezoek wijk 2
20:00 u – startersbijbelkring
Voor u gelezen: ‘Ik ben zondiger en gebrekkiger dan ik ooit heb durven geloven. Ik ben meer
geaccepteerd en bemind dan ik ooit heb durven hopen.’ (Jos Douma)
Ten slotte: Komende zondag is het sluiting winterwerk. Dat betekent dat de meeste
verenigingen niet meer verder gaan en dat de catechisaties afgelopen zijn. Alleen de
belijdeniscatechisatie gaat nog door. Bij leven en welzijn met Pinksteren hopen we een
belijdenisdienst te houden. In de morgendienst van aanstaande zondag blikken we terug op het
‘werk’ in de gemeente van afgelopen winter. De vraag om in de voorbereiding mee te nemen is:
waar heeft het ons persoonlijk of als gemeente gebracht? We lezen uit Mattheus 18:16-20.
Hartelijke groet uit de pastorie, ook van Liesbeth, ds. Gerrit van Wolfswinkel.

