
Bedankt! - We zijn overweldigd door alle lieve kaartjes cadeautjes, felicitaties,
zegenwensen en mooie woorden  na het opdragen van Lucas. Warm liefdevol en
oprecht, lieve mensen dank jullie wel! Andre, Corina, Mirthe en Lucas Tebrugge.

Bedankje - Lieve mensen. Graag wil ik u bedanken voor alle kaartjes, bloemetjes,
telefoontjes en belangstelling tijdens mijn verblijf in de Vliedberg na mijn
heupfractuur. Het was hartverwarmend! En... God was erbij, zo fijn! Jenny van Dijke.

Ringdag - Vorige week zondag, op de Ringdag, kwamen de doopsgezinde
gemeenten van de Ring Zuid West samen in Dordrecht. Dit gebeurt altijd rond
'World Fellowshipsday' (wereldbroederschapsdag) die herinnert aan de eerste
gelovigendoop op 25 januari 1525. Het thema dit jaar was "Een Wereld van
Verschil". Er waren workshops aan de hand van 7 deugden: wijsheid, moed,
gematigdheid en zelfbeheersing, gerechtigheid, caritas/naastenliefde, geloof en
hoop. Naast alle gezellige ontmoetingen en het genieten van het Ouddorps
Menniste brood dat we hadden meegenomen voor de lunch, was het verhaal van de
Christian Peacemakers Teams bijzonder  indrukwekkend: vrede zeggend en vrede
doen in de hedendaagse wereld door actief mensen met elkaar te verbinden
(https://www.cptnederland.nl). De boekenlegger die we als herinnering meekregen
heeft de pakkende tekst; 'Jij maakt het verschil, door een stap te zetten'. De tekst
van de afsluitende vesper, uit Mattheüs 5 waar Jezus zijn leerlingen zegt het zout te
zijn voor de aarde, is de bijbelse motivatie om te proberen verschil te gaan maken.

Koffiedrinken met vrouwen - Na de gezelligheid van het koffiedrinken op
zaterdagochtend 5 november (we waren met meer dan 25 vrouwen van alle
leeftijden!) hebben we heel vaak de vraag gekregen of dit vaker gaat gebeuren. Ja,
er komt een vervolg, hoewel het niet structureel zal zijn. Reserveer alvast
zaterdagochtend 18 februari voor een paar uurtjes gezelligheid, uiteraard met iets
lekkers erbij. Als iemand het leuk vindt om iets lekkers mee te nemen of op een
andere manier te helpen, dan vinden we dat heel leuk. Ook deze keer zal het weer
plaatsvinden in de kerk. Nu in de ontmoetingsruimte, om het toegankelijker te
maken voor mensen die de trap niet zo fijn vinden. Aanmelden is niet nodig, wel
handig zodat we genoeg lekkers hebben voor iedereen.
Wanneer: Zaterdag 18 februari, tussen 10.00 en 12.00 uur
Waar: In de ontmoetingsruimte in de kerk
We hopen weer zoveel mogelijk vrouwen te zien en spreken.
Jolanda en Denise: 0648820969.

https://www.cptnederland.nl/

