27 januari

Gezamenlijke dienst wijkgemeente Arnhem-Noord
Viering Heilig Avondmaal

Aandacht voor elkaar
De bloemen van deze dienst gaan als groet van de gemeente naar:
Mw. Renny ………. in Regina Pacis.
Bij de diensten:
Vanochtend gaat ds. G.J. van Asselt uit Nijverdal voor in een
gezamenlijke dienst van de drie kerken Arnhem Noord, waarin wij
het Heilig Avondmaal vieren.
Zondag 3 februari, zondag Werelddiaconaat,
Bethlehemkerk ds. Anja Vogelzang uit Velp voor.
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Bethlehemkerk
ds. A. Vogelzang, Velp
Bed. H. Doop
Kerktaxi
Edward
06 121 290 63
Opstandingskerk
ds. J. van de Wal, Velp
Kerktaxi
Frans
364 03 85
Diaconessenkerk
ds. M.A. Maan
Opstandingskerk
ds. D. van Meulen, Epe
Gezamenlijke dienst met Bethlehemkerk
Kerktaxi BK
K.
364 84 03
Kerktaxi OK
Pleuni 361 31 10
Diaconnessenkerk dr. J. Stegeman, Amsterdam
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Nieuwsbrief

Gemeenteavond over kerkgebouwen PGA.
Op dinsdag 29 januari organiseert de Algemene Kerkenraad (AK)
een gemeenteavond voor alle leden van de PGA. Deze zal gehouden
worden in de Opstandingskerk en begint om 20.00 uur (inloop vanaf
19.30 uur).
Op 17 december j.l. is de AK op voorstel van de wijkkerkenraden tot
het voorgenomen besluit gekomen om in Arnhem-Noord de
Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk en in Arnhem-Zuid De
Kandelaar te sluiten voor kerkdiensten. Dit voorgenomen besluit
wordt tijdens de gemeenteavond toegelicht en besproken. Volgens
de kerkorde dient de AK bij een kerksluiting de gemeente te horen.
We nodigen u graag uit om met ons van gedachten te wisselen over
de voorgenomen kerksluitingen.
Bericht van de wijkkerkenraad Arnhem Noord:
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat
gemeenteleden bereid zijn gevonden te worden bevestigd als
ambtsdrager.
Peter …………. als ouderling met bijzondere opdracht
vicevoorzitter moderamen Arnhem Noord
Rik ……………. als jeugdouderling Arnhem Noord
José ……. als diaken Arnhem Noord
Martin ………. als diaken met bijzondere opdracht
penningmeester Diaconie Arnhem Noord
Tjitske ………. als ouderling met bijzondere opdracht scriba
Algemene Kerkenraad.
Wettige bezwaren tegen deze bevestigingen kunnen tot 3 februari
worden ingediend bij de scriba, kramer.bunschoten@upcmail.nl.
De bevestigingen vinden plaats in de dienst van zondag 17 februari
2019 in de Eusebiuskerk, waarin ds. Johan van Holten voorgaat.
In deze dienst nemen we ook afscheid van Gerda ….., ouderling met
bijzondere opdracht vicevoorzitter moderamen Arnhem Noord.
Gerda de Kleijn heeft zich jarenlang, met veel kennis en kunde,
ingezet voor de wijkgemeente Arnhem Noord als ouderling met
speciale opdracht vicevoorzitter moderamen. Wij zijn haar veel dank
verschuldigd!
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Nieuwsbrief

Van de Voorbereidingsgroep: Uitnodiging Erwtensoepmaaltijd.
De Kerstdagen en de jaarwisseling ligt alweer achter ons en het
nieuwe jaar 2019 is begonnen.
De voorbereidingsgroep is begonnen met de voorbereidingen van
de Erwtensoepmaaltijd op Vrijdag 15 Februari (i.t.t. 7 februari zoals
genoemd in de Folder) om 17.30 uur in de Bethlehemkerk.
U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
De kosten voor de maaltijd is € 7,50 p.p.
De opbrengst gaat naar het Project van Kerk in Actie, Ghana,
kinderen uit de slavernij in de visserij. U kunt zich tot uiterlijk
maandag 11 februari opgeven bij een van de hierna genoemde
personen: Ger ……. (3622511) Ali Knoop (3611858) of Tjits
Strikwerda (3642633).
Indien u geen voorkeur heeft voor erwtensoep dan kunt u dat bij
aanmelding kenbaar maken. Voor vervoer kan worden verzorgd.
Het antwoordstrookje (onderaan de uitnodiging dat bij de liturgie
zit) kunt u deponeren in de witte bus achterin de kerk.
Namens de voorbereidingsgroep
Joost van ‘t Oever
Wereldwinkel
De wereldwinkel is vandaag ook weer
open na de dienst!
Nieuws
Vanaf februari 2019 wordt in Arnhem weer de Marriage Course
gegeven. Info: www.koepelkerk.nl/nieuws
Wanneer: Op 8 vrijdagavonden vanaf 8 februari
Waar: Achter de Koepel, Jansplein 3, Arnhem
Agenda
Wanneer Tijd
29/1

Wat

Inloop 19.30 Gemeenteavond PGA

Waar
Opstandingskerk

Aanvang 20.00
Ds. Annet Hogenbirk doet pastoraat op woensdag en vrijdag.
Aanvraag huisbezoek ds. Annet Hogenbirk via Conny Bloemendaal,
tel. 361 01 33.
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