7 augustus 2022
•
Scheppingskerk
ds. Philip van Wijk
Marco Buitelaar
Evelien Mieremet
Janny den Dekker
Martin de Vries
Matthias Konijnenberg
Peter Kruizinga
Ingrid

voorganger
ouderling
diaken
lector
beamer
orgel
koster
kindernevendienst

Collectes: Diaconie (vakanties met aandacht van het Vakantiebureau)
en plaatselijk kerkenwerk.

•
•

•
Orde van Dienst
Lezing: Romeinen 8: 18 – 25
Zingen: Lied 282: 1,2; Lied 65: 1,6; Lied 299e; Lied: 978; Lied 982;
Lied 985; Lied 368g; Lied 823: 1,3,4,5
•

•
•

Het Vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse
Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Het bureau biedt in
samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in
Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie
het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om
op vakantie te gaan. Giften op banknummer NL15 TRIO 0390
5394 22 t.n.v. Diaconie Leiderdorp o.v.v. ‘collectegift’. De
opbrengst wordt gedeeld met het plaatselijke kerkenwerk.
Al onze kerkdiensten zijn in augustus in de Scheppingskerk.
Wie wil bijdragen aan een afscheidscadeau voor ds. Hester
Smits kan geld overmaken op bankrekeningnummer NL66
INGB 0002 6596 39 t.n.v. Protestantse Gemeente te

•

•

Leiderdorp, onder vermelding van Afscheidscadeau ds. Hester
Smits. Informatie: Janny van der Hoogt-van Ackooij
(scriba@pgleiderdorp.nl)
De komende weken komt de huisvesting voor Oekraïners
gereed. Daarom hebben we in de Weggeefwinkel nu dringend
behoefte aan hoofdkussens, eenpersoons dekbedden, vierpits
kookplaten en een tafelmodel koelkast. De winkel aan de
Simon Smitweg tussen nr 9 en 11 is elke dinsdag en donderdag
open van 9.30 tot 12 uur. Informatie:
leiderdorphelptvluchtelingen@gmail.com
Voor de Voedselbank Leiden en omstreken heeft onze diaconie
deze week 8 kratten met houdbare voedingswaren plus 200
euro en 500 zakken muesli opgehaald.
De kerstmarktcommissie zoekt mensen die iets willen
knutselen of bijvoorbeeld kralenarmbandjes willen rijgen voor
de Kerstmarkt op 9 en 10 december in de Dorpskerk. De
opbrengst gaat naar een goed doel. Info: Liesbeth NieuwlandSmaal (famnieuwland@xs4all.nl of 06 29281136).
Met elkaar lunchen op vrijdag 19/8 in de Scheppingskerk (5
euro per persoon) opgeven bij Ellis Groothoff: tel. 5891075.
Voorbeeldbrieven van Amnesty International liggen klaar om
te schrijven voor student Mohamed Imaam Mohamed Imran uit
Sri Lanka. Hij zit al 3 jaar vast op grond van een omstreden
anti-terrorismewet. De mensenrechtenactivist Madi Jobarteh is
door de president van Gambia uitgemaakt voor aanstichter van
geweld. Jobarteh plaatste een bericht op Facebook waarin hij
een minister van corruptie beschuldigde. Sinds de president
hem openlijk aanviel, krijgt Jobarteh doodsbedreigingen. Ook
kunnen belangstellenden de brieven downloaden via de PGLwebsite, of laten bezorgen (Bert Crama: tel. 5414103 of
lcrama@casema.nl; Clarissa van Hartingsveldt: tel. 5410451)
Het kerkelijk bureau is vrijdag 12/8 (9-12 uur) geopend in
plaats van donderdag 11/8.

Kopij voor de zondagsbrief inleveren tot donderdag 12 uur:
kerkbureau@pgleiderdorp.nl Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp

