Gezin uit Oekraïne - Beste zusters en broeders, Zoals u inmiddels weet
ondersteunen wij een Oekrains gezin met praktische hulp. Zo is er o.a. voor fietsen
en kleding gezorgd. En wordt er geholpen bij contact met de burgerlijke gemeente
en scholing voor de meisjes. Nu echter lopen we tegen het probleem geld aan. De
burgerlijke gemeente is nog niet zover dat er leefgeld wordt betaald aan de mensen.
Daarom wil ik u vragen of u misschien iets wilt doneren voor dit gezin om ze
komende tijd te helpen. We zien dit vooralsnog als een gift. We weten niet vanaf
wanneer de gemeente leefgeld zal uitkeren. Bent u bereid iets te geven dan graag
op het Iban nummer van de kerk NL13RABO 0351 2642 72. Aub erbij zetten
bestemd voor Oekraine. Dank u wel.
Uitnodiging Paasdiensten - Ook dit jaar willen we op de zaterdag voor Pasen
tijdens het boodschappen doen present zijn op het dorp en bij de grote
supermarkten. We delen dan narcissen uit, met daaraan een uitnodiging voor de
Paasdiensten (Nederlands- en Duitstalig). De uitdeelrondes starten met een kort
gebed om 10:00 en 11:00 uur. Ook zoeken we nog mensen om de kaartjes aan de
narcissen te binden, op donderdagmiddag 14 april om 14:30 uur in de kerk. Helpt u
mee om uitnodigend gemeente te zijn? Aanmelden via de lijst in de hal of
06-14898051.
Lentefair zaterdag 9 april - Aanstaande zaterdag vindt de jaarlijkse lentefair plaats
in onze kerk van 9.00 tot 14.00 uur. Deze wordt natuurlijk weer georganiseerd door
onze activiteiten commissie, met spontane hulp van diverse hulpvaardige
gemeenteleden. Er zijn mensen die heerlijke taarten en diverse lekkernijen hebben
gebakken, waarvan een ieder kan komen genieten, vergezeld van een kopje koffie of
thee. Best gezellig, als u toch de bestelde paasbroden komt ophalen. Verder zijn er
de nieuwe prachtige kramen te bewonderen en de bijzondere nieuwe boekenkast
voor de boekverkoophoek. De kraam van Kommer is weer aanwezig, er is tweedehands speelgoed en tweedehandskleding. Er is een mooie collectie boeken , een
verloting, een grabbelton en natuurlijk worden er weer prachtige paasstukjes
verkocht. Kortom, voor elk wat wils. Natuurlijk wilt u daar allemaal bij zijn, graag
tot ziens!

