Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer
Deurschrift 22 november
Gedachteniszondag
Ontmoetingskerk 10 uur, Damkerk 15.30 uur

Mededelingen:
Diensten in beeld
De beide diensten van 22 november worden live opgenomen en uitgezonden.
Collectes
De diaconale collecte is vandaag zowel in de Ontmoetingskerk als in de Damkerk bestemd
voor Stichting Broodnodig.
Stichting Broodnodig is in het leven geroepen om levensmiddelen te kunnen kopen voor
mensen die dat nodig hebben. Dit doen zij in samenwerking met o.a. Humanitas en de
kerken hier ter plaatse die indien nodig mensen naar hen verwijzen. Meestal is de hulp van
tijdelijke aard. Op deze manier probeert de stichting de ergste nood te lenigen bij mensen
die vaak door acuut inkomensvermindering of -verlies niets of heel weinig te besteden
hebben. Stichting Broodnodig is afhankelijk van de giften van particulieren en/of bedrijven.
Vandaar dat we vandaag collecteren voor dit doel. Van harte aanbevolen. In Kerkvenster
kunt u maandelijks een verslagje lezen van een van de bestuursleden van de stichting.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL79INGB0000928828
t.n.v. Diaconie v.d. Protestantse gem. te Hoogezand-Sappemeer, o.v.v. : collecte 22
november 2020.
Voor de mensen in de kerk staat er een schaal bij de uitgang.
Ook staat er bij de uitgang een collecteschaal, bestemd voor instandhouding van pastoraat
en eredienst en voor het onderhoud aan de gebouwen.
De thuisluisteraars kunnen hun bijdrage voor de kerk overmaken op rekeningnummer:
NL55 ABNA 0475 2347 74 t.n.v. Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer o.v.v.
collecte 22 november 2020.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als groet en bemoediging naar:
Mevr. A. Janssen – Ploeger
Mevr. Nel de Boer
Het gedachtenisstuk gaat dit jaar naar De Hooge Horst in Hoogezand.
Koffiedrinken na de diensten
In verband met coronabestrijding is er tot nader bericht GEEN koffiedrinken na de dienst.
Voorbede
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Normaal gesproken ligt het voorbedeboek bij kerkdiensten in de hal zodat u een voorbede
kunt aanvragen. Aangezien wij nog niet allemaal weer in de kerk kunnen komen en wij uit
hygiëne-overweging ervoor hebben gekozen om deze nog niet weer neer te leggen voor de
kerkdiensten kunt u de voorbede aanvragen via de mail of via de telefoon bij de pastorale
raad.
Dit kunt u doen door uw voorbede voor zaterdagmiddag 17.00 uur door te geven aan de
pastorale raad via het mailadres: pr@pknhoogezandsappemeer.nl (deze mailbox wordt elke
dag gecontroleerd) of u kunt bellen naar: 06-30143845 Joke Drent – Halma.
Contact over pastoraat
Via uw contactpersoon of via: pr@pknhoogezandsappemeer.nl
Van de diaconie
Dit jaar heeft Kerk in Actie weer een Adventskalender uitgegeven. Heeft u hier belangstelling
voor, dan kunt u dit aangeven bij Jan Messchendorp. Tel: 325066 of mailen naar
diaconie@pknhoogezandsappemeer.nl
U kunt de kalender ook zelf bestellen via:
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/
De kalender is gratis.
Van de Jeugdraad: zondag 6 december - Bijbelquiz na de dienst!
Zondag 6 december organiseren we na de kerkdienst voor iedereen een Online Bijbelquiz.
Wie heeft de grootste Bijbelkennis in onze gemeente? Doe je ook mee?
Nadere informatie volgt in het volgende Deurschrift!
Stichting BroodNodig
Is opzoek naar een goedwerkende naaimachine en goedwerkende stofzuiger.
Indien u deze wilt doneren dan hoor ik dit heel graag.
Monique Staal 06-22446333
Bestuurslid stichting BroodNodig
Komende diensten
Zondag 29 november: Ontmoetingskerk 10.00 uur, dhr. A. Schaap.
Naar de kerk
Nog steeds blijft aanmelden verplicht. U kunt zich aanmelden bij Roelfiena van der Werk
telefoon 0598324121 of via email r.vanderwerk@ziggo.nl uiterlijk t/m donderdag 20.00 uur.
U krijgt uiterlijk op vrijdag bericht of u de kerkdienst kunt bezoeken.
Inloopochtend op woensdag
In verband met coronabestrijding is er tot nader bericht GEEN inloopochtend.
Kopij inleveren voor Deurschrift
Uiterlijk a.s. woensdag 20.00 uur,  deurschrift@pknhoogezandsappemeer.nl
Graag bij het Onderwerp de datum van het bedoelde deurschrift vermelden. Teksten
aanleveren in Arial 11, zwart en zonder opmaak (kleur, vet, cursief enz.)
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