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Liederen en lezing
NLB 637
NLB 98d
NLB 652
Johannes 21, 15-25
Surrexit Christus (Taizé)
NLB 636
NLB 642, 1, 2, 3, 7, 8

Kaart en bloemen
De kaart gaat met onze hartelijke groeten naar mevr. Els Neut - Verkaik die momenteel verpleegd wordt i.v.m.
revalidatie in "de Posten" de Posten 135 7544LR. Wij wensen haar veel sterkte en een goed herstel toe.
In de afgelopen week zijn er bloemen gebracht ter bemoediging naar mevr. W. de Groot -van IJs en naar dhr. Jan
Willem Fikse vanwege ziekte. Wij wensen hen alle goeds toe.
Collecte: Kledingbank
Er is altijd een groep mensen die door welke oorzaak dan ook in relatief grote armoede leeft.
Stichting Kledingbank Enschede richt zich op die doelgroep in de gemeente Enschede. Inwoners van Enschede
doneren kleding aan de Kledingbank om gratis onder mensen van de doelgroep te verstrekken. Het gaat om
kwalitatief goede, herbruikbare en nog modieuze kleding. Dat laatste is zeker niet onbelangrijk, want niemand wil
immers het gevoel hebben altijd maar in de afdankertjes van anderen te lopen! Het vrijwilligersteam is de menselijke
basis van de Kledingbank; financieel en materieel wordt De Kledingbank gesteund door de gemeente Enschede,
ondernemers en donaties van derden. De Diaconie is Bondgenoot van De Kledingbank. Vandaag collecteren we
daarom voor dat doel. U kunt uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 t.n.v. Protestantse Gemeente
Enschede o.v.v. “collecte 18 april Kledingbank”.
De Dadelkoekjes-actie voor Syrië gaat door tot 13 mei
De afgelopen weken heb ik 110 zakjes dadelkoekjes gebakken en verkocht. Ik ben daar erg blij mee. Het was heel
fijn dat ik hulp kreeg van een paar enthousiaste dames.
De zakjes kosten €3,- per stuk (250 gram).
U kunt bestellen via 06-39121111 Yasmin of jfd3@hotmail.nl.
Het geld kunt u overmaken naar stichting VEDAN: NL52 TRIO 0198 3199 67 o.v.v. dadelkoekjes voor Syrië
Eindexamens
Binnenkort beginnen de eindexamens weer voor de middelbare scholieren. Namens de Ontmoetingskerk willen wij
de eindexamenkandidaten graag een hart onder de riem steken tijdens deze spannende periode!
Kent u iemand die eindexamen doet of doe jij zelf eindexamen? Stuur dan een mail of app naar
annemiekvervoorn@icloud.com of 06-43040678

Protestantse Gemeente Enschede

Verbouw “oude keuken”.
Het is al lange tijd de bedoeling om de “oude keuken” anders te gaan gebruiken en opnieuw in te richten. Daartoe
gaan Edwin de Vries en ondergetekende alle zaken er op vrijdag 23 april uit halen, dus de aanrechtbladen,
onderkasten en bovenkasten en de apparatuur. Het barblad met onderkasten blijft bestaan.
Wij hebben 2 vragen voor u:
a. Wie heeft zin en tijd om op vrijdag 23 april ons te komen helpen bij het verwijderen van deze zaken.
Voor de afvoer zullen wij een afvalcontainer op de parkeerplaats laten zetten. U kunt zich daartoe melden
bij ondergetekende.
2. Indien u belangstelling hebt voor zaken die we eruit halen, dan kunt u contact opnemen met
ondergetekende.
Het gaat dan om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanrechtbladen
Spoelbak en kraan in aanrechtblad
Inbouw koelkast (moet nagekeken worden)
Inbouwoven
Kookplaat voor elektrisch koken
Afzuigkap (nu defect, misschien te repareren)
Onderkasten
Bovenkasten
Kopjes en schoteltjes

Wilt u deze zaken komen bekijken, dan kan dat op de komende koffieochtenden op woensdag en vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur.
Met een vriendelijke groet,
Karst Hendriks
Tel.: 06-50845161
E-mail: karst.hendriks@ziggo.nl

Dienst volgende week 25 april: voorganger ds. E. Sonneveld

Kopij voor zondagsbrief (op donderdag vóór 20.00 uur) sturen naar: zondagsbrief@pgenschede.nl
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