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Meeleven
7e zondag van Pasen
Zondag Exaudi
Geesteren gk 10.00 uur
Wijngaarddienst
Voorganger: ds. Co Janssen
Organist: Ad Krijger
Ouderling: Gerlien Hilhorst
Lector: Henny Heuvelink
Geluid: Jan Berendsen
Koster: Chris Zieverink
Tienerdienst
Kindernevendienst
Kinderoppas
Koffiedrinken
Collectes
1ste diaconaal werk
2de kerkelijk werk
Uitgang: Pinksterzending
China
Kerkdienst op 9 juni
Pinksteren
10.30 uur in de tuin achter
het gemeentehuis
Voorgangers:
ds. Henriëtte Bouwman,
ds. Co Janssen en
mw. Gerry Spekkink-Beunk,
pastoraal medewerker
Parochie Twaalf Apostelen
m.m.v. de Wijngaardband
Kinderoppas
Koffiedrinken

Huwelijk
Op vrijdag 7 juni 2019 gaan Manon Bruil en Bas te Velthuis trouwen. Om
13.30 uur wordt hun huwelijk bevestigd in een feestelijke kerkdienst in de
kerk in Gelselaar door ds. Jaap Jonk. We feliciteren hen hartelijk met
hun huwelijk en wensen hen heel veel liefde en zegen toe in hun leven
samen.

Mededelingen
Uitgangscollecte
Vandaag is de collecte bestemd voor Bijbelverspreiding op het Chinese
platteland. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid,
is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.
Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit
het Chinees naar hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is klaar,
evenals een gedeelte van het Oude Testament. Met de
Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat het hele
Oude Testament vertaald wordt.
Schrijfactie Amnesty International
We vragen uw aandacht voor de 22-jarige Ciham uit Eritrea die al zes
jaar in een geheime gevangenis zit. Ciham werd op 8 december 2012
opgepakt toen ze Eritrea probeerde te verlaten zonder toestemming van
de overheid. Ze was toen vijftien jaar oud. Normaal gesproken zou ze
hiervoor een celstraf van zes maanden krijgen. Naar alle
waarschijnlijkheid zit Ciham nog altijd vast omdat de autoriteiten haar
vader willen straffen. Haar vader was voormalig minister van Informatie
in Eritrea. Hij wordt ervan verdacht een groep militairen in 2013 te
hebben geholpen die een staatsgreep wilden plegen. Roep de
autoriteiten van Eritrea op Ciham onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te
laten.
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag.
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