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Provider start vandaag

www.pkn-uithoorn.nl

Mededelingen Zondagsbrief:
afkpgu@pkn-uithoorn.nl
Tot donderdag 18.00 uur.

DE SCHUTSE
● Voorganger:
Mw. H. Smit, Purmerend.
● Collecte:
1. Diaconie - Algemeen.
2. Eredienst.
3. Jeugdwerk (deur)
● Vandaag:
Oppasdienst
Voor 0-4 jarigen.
Kindernevendienst
Voor de kinderen van het
basisonderwijs.
● Bloemen:
Dhr. J. de Bruijne, Marsmanlaan 32 en de heer en
mevrouw Witte, Anna
Blamanlaan 25. Allen met
een groet uit de gemeente.
● Na de dienst:
Koffie, thee en limonade.

LITURGIE
Liederen
NLB 287: 1, 2, 5
NLB 867: 1, 2
NLB 274: 1, 2, 3
NLB 146: 3, 4, 5
NLB 843: 1, 2, 3, 4
NLB 720: 1 t/m 5
NLB 418: 1, 2, 3
Lezingen
Deuteron. 24: 14-22
Mattheüs 20: 1-16

Binnenkort gaat provider weer van start voor de jongeren
van het voortgezet onderwijs. Er is een afwisselend programma gepland, met film kijken, creatief bezig zijn, een spelavond, en in gesprek over het geloof en dingen die je tegenkomt in het leven. Zo zit er altijd wel iets bij wat je leuk
vindt! We trappen het seizoen vanavond om 18.00 uur af
met een jeugdkapel/providerstartfeest in de Schutse. Ouders
en vrienden / vriendinnen zijn van harte welkom! Op zondag
8 oktober is iedereen welkom op de speciale jeugdkapel/
providerdienst. Wil je op de hoogte blijven: meld je dan aan
voor de maillijst of de WhatsApp groep bij Florisca
(fvanwillegen@pkn-uithoorn.nl, 06-13599841).
Basiscatechese van start
Binnenkort gaat het derde blok van de basiscatechese van
start voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. De
basiscatechese is een cursus van twee jaar, maar bestaat uit
vier thematische blokken, aanhaken voor dit blok is daardoor
nog goed mogelijk. Het derde blok heeft als thema ‘de kerkelijke feesten’ en begint op dinsdag 3 oktober om 15:30 in
de jeugdruimte van de Schutse. De andere bijeenkomsten
zijn op 10 en 17 oktober en 7, 14 en 21 november 2017.
Wil je je nog aanmelden, of heb je een andere vraag? Neem
dan contact op met Florisca: fvanwillegen@pkn-uithoorn.nl,
06-13599841.
Cruquiushoeve
Op de Cruquiushoeve, woonplek voor mensen met epilepsie
en een verstandelijke beperking, komt al vele jaren op de
maandagavond een groep cliënten samen, onder leiding van
vrijwilligers. Voor de pauze wordt er een bijbelverhaal verteld en na de pauze, van ongeveer 19.45 – 20.30 uur is er
vaak een gast die muziek maakt, een verhaal vertelt, dia’s
laat zien, of een onderwerp op niveau van de cliënt wat uit
wil diepen. Hiervoor is de geestelijk verzorger van de Cruquiushoeve, ds. Hetty van Galen, op zoek naar gasten die zoiets
kunnen en willen. Zou u een keer willen meewerken of weet
u iemand anders: graag melden via ds. Joep Dubbink.

Kerkdienst zondag 1 oktober

10.00 uur: ds. Joep Dubbink.
Afscheid & bevestiging van ambtsdragers.

