Zondagsbrief van de Immanuelkerk

5 juli 2020

Kopie van de mededelingen en berichten die ook in de elektronische nieuwsbrief staan.
Viering zondag 5 juli 2020
Voor het eerst sinds 8 maart mogen we weer bezoekers ontvangen op de zondagmorgen. De
Immanuelkerk is eindelijk weer open, hetzij beperkt en mensen moeten zich aanmelden. De
kerkviering blijft gewoon toegankelijk via kerkTV.
In deze viering is het thema: “Hier vind je rust”. De Bijbellezing is uit Matteus 11: 25-30 en wordt
verzorgd door Lector Hildegard van den Berge. Het beeld & geluid is in handen van Henk Rutgers
en Wouter de Geus. Op piano horen we Frank Bockholts
Alvast een gezegende zondag toegewenst.
Lieuwe Wijbenga

Collecte zondag 5 juli:
Voor de mensen die in de kerk aanwezig zijn, maar ook voor iedereen die de dienst via internet
volgt is er zondag 1 collecte.
De collecte is bestemd voor 'Helpen ver weg' algemeen.
U kunt bijdragen in het mandje in de kerk of via GIVT of op rekening: NL83INGB0003892785 t.n.v.
ZWO Raad Prot. Gem.
Graag erbij vermelden 'collecte 5 juli' .
Wij danken u voor uw bijdrage,
Het college van diakenen

Beste gemeenteleden,
Vanaf a.s. zondag 5 juli willen we de wekelijkse vieringen in onze kerk weer openstellen voor
kerkgangers. Voor a.s. zondag is de aanmeldingsperiode reeds afgesloten. Vanaf maandag 6 juli
kunt u zich aanmelden voor de dienst van 12 juli.
Hierbij een aantal aandachtspunten vooraf:
Als u de viering van 12 juli wilt bijwonen dient u zich eerst aan te melden!
Dit kan via email: Aanmelden@immanuelkerkveldhoven.nl en als u geen email heeft dan kunt u
zich telefonisch aanmelden bij:
Hans Wassink (040 – 253 71 93) of
Leny de Geus (040 – 254 04 87)
Bij binnenkomst wordt u gevraagd of u en uw huisgenoten gezond zijn/geen corona gerelateerde
symptomen hebben.
Tijdens de viering is er geen gemeentezang.
Na de viering is er geen ontmoeting en geen koffie.
Voor meer informatie klikt u op https://www.immanuelkerkveldhoven.nl/index.php/kerkdienstenen-pastoraat/kerkdiensten/kerkdienst-coronatijd

Kerkbezoek in Corona tijd.
We gaan voorzichtig aan weer proberen om vieringen mét gemeente leden te organiseren. Zoals
eerder vermeld moet u zich dus aanmelden.
Maar wat kunt u verwachten als u bij de kerk aan komt?
Een fotoreportage laat u zien hoe dat gaat, zie daarvoor SAMENextra#25 van 2 juli.
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Elly Wisselink: afscheid - verhuizing – intree
Elly Wisselink, tot juli 2011 predikant in onze gemeente, verhuist 9 juli van Nieuw-Amsterdam naar
Dedemsvaart. Op 5 en 12 juli neemt ze afscheid van Nieuw-Amsterdam en Emmer-Compascuum
en op zondag 19 juli is de verbintenisdienst in de Van Dedemkerk in Dedemsvaart. De diensten zijn
(ook achteraf) te beluisteren en/of te bekijken via Kerkdienstgemist.nl of Kerkomroep.nl.
Elly schrijft: “De gemeenteleden kunnen er niet bij zijn. Dat vind ik heel jammer. Veel
gemeenteleden heb ik sinds half maart niet meer gesproken en ik ga weg zonder ze gezien te
hebben. Ik vind het ook jammer dat jullie er niet bij kunnen zijn. Het is niet anders. Het is wel de
bedoeling dat wanneer er weer meer mag/alles mag er alsnog een "gewone" afscheidsdienst komt
en een welkomstdienst. Wanneer zal dat zijn?” En: “Jullie zijn en blijven natuurlijk van harte
welkom om een keer naar Dedemsvaart te komen!”
Contactgegevens: tijdelijk - tot 1 november- Moerheimstraat 99, 7701 CD Dedemsvaart, tel. 06 13 73 40 53.
Wij wensen Elly toe dat ze ook in Dedemsvaart veel vreugde, inspiratie en liefde zal ontmoeten!
Zie voor de volledige mail van Elly: SAMENextra#25 van 2 juli

Bedankt!
Hoi, ik heb 2 kaartjes ontvangen van de kliederkerk. Dank jullie wel, dat vond ik heel leuk.
Joke Gubbels

Agenda
Zondag 05-07-2020:
10:00 - 11:00 : Kerkdienst met Lieuwe T. Wijbenga
Woensdag 08-07-2020:
12:30 - 12:45 : Vierkwartier
Zaterdag 11-07-2020:
19:00 - 20:00 : Oase viering met Ed en Tonny Colnot
Zondag 12-07-2020:
10:00 - 11:00 : Kerkdienst met Bram Donkers, met aandacht voor het 60-jarig organisten jubileum
van Kees Heijligers
Zie ook: www.immanuelkerkveldhoven.nl/activiteiten/agenda
Berichten voor de zondagsbrief graag voor donderdag 9 juli 2020, 12.00 uur naar:
zondagsbrief@immanuelkerkveldhoven.nl
Redacteur Zondagsbrief: Roedi Stevenson
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