Protestantse Wijkgemeente
Emmen-Oost
HOFGELUIDEN
16 juni 2019
Vandaag
-

is onze voorganger ds. Jan de Korte
we lezen over de Wijsheid en over de vragen van Nikodemus, wijs of onwijs.
is Bart Trip onze organist
is de 1e collecte voor de diaconie, de 2e collecte is voor de wijkkas
gaan de bloemen met een groet van de gemeente naar dhr. en mw. Vos-Dallinga

Van huis:
Tijdelijk in Weidesteyn, Dr. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen:
Mw. A. Katerberg-van Delden
Tijdelijk in de Horst, Rondweg 97 7825TC:
mw. G Stikfort-Oosting
mw. L.J. de Ruiter-Visscher
Weer thuis: mw. R.J. Bok
Opbrengst collectes Schepershof:
1e € 190.05; 2e € 125.72; 3e € 36.60
Volgende week
Een avondmaalsdienst waarin we het verhaal lezen van de man die vast zit voor zijn veiligheid. Ook
voor hem is er vrijheid.
De collectes zijn dan voor (zie onder) en de kerk.
Speciale Diaconale Collecte
Op zondag 23 juni is de speciale diaconie collecte bestemd voor vakantietasjes voor kinderen.
Er zijn veel kinderen die in armoede leven en opgroeien en voor hen duurt de zomervakantie erg lang.

Ze gaan niet op vakantie en moeten zich dus 6 weken thuis vermaken.
Via het uitgiftepunt van de voedselbank in de Schepershof, willen wij als diaconie aan deze kinderen
een vakantietas geven.
Gevuld met spulletjes om zich te kunnen vermaken in de zomer.
Om deze tassen te kunnen vullen is er geld nodig, en daarom vragen wij uw aandacht voor deze
speciale collecte op zondag 23 juni.
Ook een gift via de rekening van de diaconie is welkom.
Het rekeningnummer van de Diaconie Emmen Oost is NL 73 RABO 0373 7371 22 , ovv. :
Voedselbank Vakantietasjes.
Als diaconie bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.
Afscheid ds. Jan de Korte.
Op 8 september neemt ds. De Korte afscheid als voorganger van onze gemeente. Er is inmiddels een
groep gemeenteleden bezig met de voorbereidingen van dit afscheid.
Van u als leden van onze gemeente vragen we vooralsnog twee dingen:
• We willen graag ds. De Korte een boekwerk aanbieden met bijdragen van gemeenteleden. Dat kan in
de vorm van een persoonlijke herinnering, een lied, een gedicht, een foto of wat u ook maar te binnen
schiet. Dit graag op
A4 formaat: uw bijdrage kunt u inleveren in de doos die op de balie komt te staan of mailen aan Petra
ten Cate
• Vanzelfsprekend hoort bij dit afscheid ook een cadeau: uw bijdrage daarvoor mag u overmaken op
het rekeningnummer van de wijkkas onder vermelding van ‘cadeau ds. De Korte’. Het rekeningnummer
is: NL05 RABO0373719140.

Kopij voor de volgende Hofgeluiden kunt u sturen naar: hofgeluiden@gmail.com vóór
woensdag a.s. 18.00 uur.

