Pastorale zorg - In de gemeente functioneert pastorale zorg onder verantwoordelijkheid van onze dominee en de coördinator pastoraat. Heeft u behoefte om met
een pastoraal bezoeker te spreken? Neem dan contact op met Anneke Akershoek
via 06-22097622 of mail naar pastoraat@doopsgezindouddorp.nl
Schildercursus - De eerste schildercursus van dit najaar is afgelopen. En wat zijn er
weer een mooie doekjes gemaakt! Kijk maar in de ontmoetingsruimte, daar zijn
werkjes van cursisten te zien. Nodigt dit uit tot zelf meedoen? Dat kan, want dinsdag
13 november begint weer een nieuwe cursus, voor beginners, gevorderden, kortom
voor ieder die graag op een ontspannen manier aan de slag gaat om iets moois te
creëren én voor de goede doelen waarvoor geschilderd wordt! Zowel voor de morgen
cursus -09.30 tot 11.30- als de avondcursus -19.30 tot 21.30- zijn nog enkele plaatsen
vrij. Opgave/informatie: r.h.hartkamp@kpnmail.nl en evdzande@me.com
Alpha met de kinderen - In de maand november eerst twee praktische lessen die
ook kinderen nodig hebben voor het leven in de wereld van vandaag:
● Hoe kan ik het kwade weerstaan? (4/11)
● Hoe vertel ik anderen over het geloof? (11/11)
Daarna sluiten we de serie Alpha-lessen af met twee ‘grote’ onderwerpen die bij de
geloofsbasis horen:
● Hoe zit het met de Heilige Geest? (18/11)
● Wat is de kerk? (25/11)
Voedselbank - Het boodschappenlijstje voor de maand november van de
Voedselbank G & O is: Hagelslag, pindakaas, jam, suiker en groenten- of soep in blik.
Dankbetuiging - We willen graag iedereen bedanken voor de kaarten, troostende
woorden en gebeden voor ons rond het overlijden van onze moeder. Het heeft ons
goed gedaan. Ad en Lenie Aleman, ook namens onze broers en zussen
Collecte - In tegenstelling op het vorige bericht heeft de collecte van 14 oktober jl.
inclusief giften voor International Justice Mission 653,70 euro opgebracht, in plaats
van 553,70 euro.

