Nieuwsbrief
Zondag 31 maart 2019
Welkom in de ochtenddienst in Trinitas
Voorganger: ds. Wim Bloemendaal
Ouderling van dienst: Roelof Offringa
Organist: Bert Kingma
Lector: Jolante Roeters
Koster: fam. Kort
In de kerk wordt vandaag gecollecteerd voor Kerk in Actie/40 dagen tijd en Kerk. Bij de
uitgang is er een collecte voor Onderhoud Gebouwen. In de kinderkerk wordt gecollecteerd
voor "Het Aanloophuis”.
In de stilteruimte kunt u een kaarsje aansteken.
Vanavond is er om 19.00 uur een KUNSTVESPER; vanaf 18.30 u is er gelegenheid de
tentoonstelling te bekijken.
Voorganger is ds. Pieterjan de Buck
De tentoonstelling van Kunst in de Kerk is gisteren in de Sionskerk van start gegaan.
Het kleurrijke en opvallende werk van Mary Velthoen siert de ruimtes van kerkzaal en
entreehal. Een aantal van deze werken zal extra aandacht krijgen in de overdenking bij de
kunstvespers. De vesperdiensten worden altijd afgesloten met een kringviering met brood en
wijn en velen ervaren het steeds weer als een sfeervolle dienst.
Wees allen welkom !!!
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 3 en hoger en begint om 9.30 uur.
De heer Wim Kleijne neemt in de morgendienst van 7 april afscheid t als ouderling.

Mw. Hennie Gouma verblijft deze week nog in Anna Schotanus

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.
Promoties voor op de beamer voorafgaand aan de dienst, kunt u vóór woensdag 18:00 uur mailen
aan beamteamtrinitas@gmail.com.
Nieuwsbrief digitaal op donderdag ontvangen? Mail nbtrinitas@gmail.com.
Meer nieuws en agenda op www.pghv.nl

Voor activiteiten Trinitas zie De Kern en/of de website
Actie voedselbank
Let op! Volgende week is het de eerste zondag van de maand. Er vindt dan weer een inzameling plaats
van houdbaar voedsel voor de Voedselbank. U kunt de houdbare producten volgende week voor de
dienst afgeven in de hal. Er staat een medewerker van de voedselbank gereed om uw producten
in ontvangst te nemen. Deze actie wordt door de diaconie van harte bij u aanbevolen.
Attentie voor wie een huispaaskaars besteld heeft:
De Huispaaskaarsen zijn nog niet geleverd, u kunt ze dus maandag nog niet ophalen. U hoort zo
spoedig mogelijk wanneer ze beschikbaar zijn.

DELEN MET ELKAAR
Bijzondere kerkdienst voor kinderen en mensen met een beperking
Ds. Corry en Ds. Piet gaan als Oosterse vissers
Johanna en Petrus voor in deze dienst.
Muzikale begeleiding: TJAPI en Willem Kuipers.
Wanneer: Zondag 7 april om 15.00 uur
De Sionskerk Marktweg 55 8451 CD Oudeschoot
Heb je vervoer nodig ? Laat het ons even weten door je naam, adres en telefoonnummer
voor 2 april a.s. te mailen naar: info@zorgpastoraat.nl
Je wordt dan opgehaald en weer teruggebracht.

