Orde van Dienst Zondag 21 november 2021
Welkom in deze TOP2000 dienst!
Deze dienst wordt verzorgd door:

Verteller: Judi
Zangeressen: Elin & Judi
Pianist: Niek
Percussionist: Walter
Woord van Welkom door de ouderling van dienst
Sorry - Kensington
Ken je mij - Treintje Oosterhuis
Laat me nu toch niet alleen - Clouseau
‘t Geeft niet - Suzan & Freek
Door de wind - Miss Montreal
Mooi - Marco Borsato
Yellow - Cold Play
Unconditionally - Katy Perry
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder - Ramses Shaffy
Thank You - Jesus Fellowship

BEDANKT VOOR JE KOMST, FIJN DAT JE ER BIJ WAS!

Zondagsbrief 21 november 2021
Predikant: Ds. D.H.J. Steenks, Kerkweg 11 4424 NJ Wemeldinge
Tel: 0113-308297, e-mail: predikant@kerkwemeldinge.nl
Scriba: Mw. S. Kramer, Stormezandeweg 23 4424 EZ Wemeldinge
Tel: 0113-621135, e-mail: scriba@kerkwemeldinge.nl
Laatste zondag van het kerkelijk Jaar
Zondag Christus Koning
Medewerking van Band 4Tune
Ouderling van dienst: Catherine Ruisaard
Diaken: Wim Lobbezoo

Koster: Jacelien Lamper
Beamer: Flore Steenks
KND.: Marlous, Catherine en Carus
Autodienst: Fam. Otte

Bloemengroet
De bloemen gaan naar de familie de Smit, Maximahof 16
Coronamaatregelen
In verband met de nieuwe coronamaatregelen heeft de kerkenraad besloten alle
groepsactiviteiten tot nader orde te annuleren en het advies van de PKN om het
zingen in de diensten te beperken op te volgen vanaf zondag 28 november. Het is van
groot belang dat we rond de kerkdiensten de 1,5 meter maatregel zeer zorgvuldig in
acht nemen.
Bijbels dagboekje 2022
Elk jaar schenkt de diaconie een bijbels dagboekje aan gemeenteleden van 75 jaar en
ouder. Mocht u nou nog niet deze leeftijd hebben bereikt maar wel prijs stellen op zo’n
dagboekje kunt u dit voor 21 november aangeven bij Corinne Steenks.
C.steenks@kpnmail.nl, 0113-308297.
Wij zullen er dan voor zorgen dat u ook een bijbels dagboekje ontvangt!
Wemeldinge in actie voor: De Voedselbank.
Iedereen kent, denk ik, de voedselbank en niemand hoopt hiervan gebruik te hoeven
maken.
De waarheid is jammer genoeg anders.
Namens de gezamenlijke kerken willen we i.s.m de Spar supermarkt in Wemeldinge
weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank organiseren, om zo de medemens
die het nodig heeft te kunnen helpen. Wanneer:
Vrijdag 26 november van 13.00 tot 19.00 uur en zaterdag 27 november van 8.00
tot 13.00 uur.
In de winkel zal hiervoor een plekje worden ingericht waar noodzakelijke artikelen, los
of in pakketjes worden klaar gezet om mee te nemen.
We hopen dat veel mensen bereid zijn wat extra boodschappen te kopen en deze na
het
afrekenen te geven voor de voedselbank.
We zijn ook nog op zoek naar mensen die ons willen helpen.
Heeft u een uurtje vrij op die dagen en bent u bereid om te helpen geef u dan op bij:
Ad Zuijdwegt tel 0113-621333 of zuydnelis@zeelandnet.nl
Volgende week zondag, 28 november gaat voor in de dienst ds. Dick Steenks
Autodienst is dan voor de fam. Zuijdwegt
Info voor de zondagsbrief graag voor donderdag 10.00 uur
naar zondagsbrief@kerkwemeldinge.nl

