KERKBRIEF

Oecumenische dienst
Thema: “Welkom, God nodigt je uit”
Zondag, 3 maart 2019

Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit van een
wereldwijde organisatie van christenen en heeft als
motto: samen vieren, samen bidden, samen delen!

Voorgangers
Ouderling van dienst
Organist
Koor
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1594

: Wereldgebedsdaggroep
: Grietje Monster
: Hans Jütte
: Voice Mail o.l.v. Dick Meijer
: Robert Reemer / Leo Bakker
: niet aanwezig
: Renske de Vries
: Diverse projecten in Slovenië

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Wereldgebedsdag 3 maart 2019, oecumenische viering
Een viering uit Slovenië met als thema “ Welkom, God nodigt je uit”

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij: Mevr. Mevr. A. Verbeek - van Beem

Vrouwen: Sloveense vrouwen vinden dat in hun land veel seksediscriminatie voorkomt. De opvattingen over de man/vrouw taakverdeling
zijn gematigd geëmancipeerd: schoonmaken is een taak van de vrouw des
huizes, kinderen opvoeden, koken en strijken eveneens. Dat geldt ook voor
het vrijwilligerswerk en veel vrouwen voelen zich eigenlijk te moe om het
huishouden te doen.

De collectes van de Prot. gemeente hebben het volgende opgebracht:
Zondag 17 februari:
KiA noodhulp € 104,60; Kerk € 83,30; Gebouw € 59,95

Religie: De bevolking is in de 16e eeuw grotendeels overgegaan tot de
Lutherse kerk. De Contrareformatie maakte daar een einde aan en sinds het
begin van de 17de eeuw is Slovenië grotendeels rooms-katholiek. Na de
machtsovername door de communistische partij begon in Slovenië de
secularisering die pas in de jaren negentig van de vorige eeuw, na de
ontbinding van die partij, doorzette.

Kerkelijk medewerker Protestantse gemeente
De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat per 1 maart
mevrouw Gretha Bregman-Hoving aan de slag is gegaan als onze nieuwe
kerkelijk medewerker.
Mevr. Bregman woont in Woubrugge en heeft in het afgelopen jaar als
kerkelijk medewerker gewerkt in de kerk in Waarder-Driebruggen.
Grietje Monster, Gerda Adolf en Heleen Broerse hebben namens de
kerkenraad een gesprek met haar gevoerd. In dat gesprek werd duidelijk
dat mevr. Bregman een geschikte kandidaat voor onze gemeente is.
Zij is enthousiast om te starten en is bereid energie te steken in onze
gemeente.
Binnenkort zal zij tijdens één van de diensten in maart met ons
kennismaken.
Grietje Monster zal haar inwerken en wegwijs maken, zodat zij haar
werk goed kan doen. In een volgende kerkbrief of kerkblad zal mevr.
Bregman zich verder voorstellen.
We hopen op een vruchtbare samenwerking.
Met een hartelijke groet, Heleen Broerse-Boterman

(uitgebreidere informatie vindt u op de website: www.wereldgebedsdag.nl.)
Na de viering bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee.
Namens de werkgroep: José Pijnaker en Grietje Monster
Korte geschiedenis wereldgebedsdag
Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse
vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot
een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt
deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale
dag gevierd en de Europese conferentie zal in 2019 worden georganiseerd
door Nederland. Wij vieren dan ook ons 90-jarig bestaan!

Zondag 24 februari:
Diaconie € 89,95; Missionair werk € 73,65; Gebouw € 80,50

Agenda voor de komende week (Protestanse gemeente)
Maandag 04-03 09.00 uur
Schoonmaakploeg
Woensdag 06-03 20.00 uur
Inter Nos
Donderdag 07-03 19.45 uur
Consistorie
Zondag
10-03 10.00 uur
kandidaat dhr. W. Nijsse uit A’dam
Eerste zondag 40-dagentijd
11.15 uur
Gemeentezondag (beroepingswerk)

