Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 13 maart 2015
Beste gemeente,
Volgende week zondag, 22 maart, is het zover! Onze
gemeente-ochtend met als afsluiting een Bijpraatlunch. Het geheel duurt dan tot ca 13.30 uur.
“Omdat we met open handen geloven in de
toekomst van onze gemeente.”
Wilt u iets bakken voor bij de koffie? Wilt u genieten
van een heerlijke kop soep? Opgave kan bij ons of
achterin de kerk op de intekenlijst. Voor de lunch
willen we graag dat iedereen zijn eigen brood
meeneemt, voor de soep wordt gezorgd.
Bevestiging
Het programma van deze ochtend begint natuurlijk eerst met de dienst om 10.00
uur. Hierin zullen Anne Doedens, als ouderling pastoraat, en Jan van Leeuwen, als
ouderling kerkrentmeester, worden bevestigd. Daarnaast zal ook ds. Huib Stolk
worden verbonden aan onze gemeente als onze consulent en hulp in het pastoraat.
Na de dienst
Na de dienst drinken we samen koffie met iets lekkers erbij. Hierna is er informatie
over MFG fase 2. En daarna gaat we met elkaar in groepjes aan het werk. Om als
gemeente samen na te denken over de profielschetsen voor predikant en van de
gemeente Voor de kinderen en jongeren wordt er een eigen programma hierover
gemaakt. Iedereen is dus welkom, want uw en jouw mening telt mee!
Om 13.00 uur gaan we lunchen en rond 13.30 uur sluiten we het geheel af.
Inloopmoment
Op 30 maart a.s. is het volgende inloopmoment van 19.00 – 19.30 uur in De
Voorhof, aansluitend vergadert het moderamen.
Het verslag van de kerkenraadsvergadering van maandag 2 maart volgt nog. De
beide scriba’s vertoeven eerst samen met 12 anderen van 6 – 9 maart in het
klooster Chevetogne.
Tot zover deze Op de hoogte. Mocht u iets hebben voor moderamen of kerkenraad –
schroom niet. Kom gerust.
Hartelijke groet,
Coby de Boer en Tineke Stuifzand
Tel. 0321-333535 / scribaat@pgbiddinghuizen.nl
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