Taakdragers in deze viering
Voorganger ds. Menno Leistra; ouderling van dienst Pollyan van Swigchem; diaken Erika
Klooster; lector Hajo Blok; organist Wilbert Berendsen; Bach- ensemble Arnhem;
beeld en geluid Anne Smeets; koster Piet Klooster

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan –
1e collecte: diaconaal doel Ghana
AG Care Ghana (Assemblies of God Care) vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van
tienermoeders. Via Kerk in Actie kan onze gemeente bijdragen aan de opvang van jaarlijks
40 meisjes in het opvangcentrum Lifeline in de hoofdstad Accra.
De meisjes leren daar in tien maanden tijd een praktisch vak: o.a. kleding naaien,
sieraden maken of het kappersvak. Ook worden ze gestimuleerd, terug te keren naar hun
geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen.
Een van de meisjes die via het Life Line project een nieuwe kans kreeg is Winifred.
In Lichtpunt kunt u er meer over lezen. Kort na haar geboorte stierf haar moeder en ze
ging van het ene familielid na het andere. Ze eindigde als tienermoeder in de
sloppenwijken in Accra.
Daar verkocht ze water en noedels. De sociaal werkers van het Lifeline centrumzagen
haar regelmatig met haar zoontje lopen. Ze haalden haar over om aan een vaktraining te
beginnen. Haar zoontje bleef in die tijd bij familie. Toen ze net klaar was met de opleiding
kwam de Corona. Ze ging terug naar waar ze vandaan kwam. Maar begon met steun van
familie toch haar eigen kleine beautysalon.
Ze kan nu trots vertellen dat het haar lukt om 29 euro per maand opzij te leggen, zodat ze
binnenkort haar salon kan uitbreiden.
Haar succes is mede te danken aan de ondersteuning van onze gemeente. Maar er zijn
meer meisjes die op pad moeten worden geholpen. Blijft u ook op deze pinksterdag het
project steunen?
U kunt ook de meisjes steunen door een werkdoek te kopen of een doosje sheaboter
crème. Beide producten zij in de winkel in de kerk te kopen.
2e collecte: voor de kerk
o.a. Pastoraat, drukkerij, verzekeringen, verwarming en onderhoud, jeugdwerk

Volgt u de dienst online? Ook dan kunt u uw bijdrage aan de collecten geven!
Via onderstaande link of QR-code komt u op de internetpagina van onze gemeente waar u
een gift kan doen. Klik op de actie Gift/ donatie. 1e collecte is diaconie, 2e collecte is kerk.

De bijpassende link is : https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.html?id=4567
Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank dan kan dat natuurlijk ook.
Vermeldt er dan even de datum en doel van de collecte bij.
1e collecte voor diaconie:
NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat van de Protestantse Gemeente te AngerloDoesburg
2e collecte voor kerk:
NL06RABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

Kerkdiensten in juni
05 juni

Martinikerk

10.00 uur ds. Menno Leistra
m.m.v. Bach- ensemble Arnhem

12 juni

Martinikerk

10.00 uur

ds. Bert Bomer

19 juni

Martinikerk

10.00 uur

ds. Petra Doorn

26 juni

Galluskerk

10.00 uur

ds. Dirk Engelage

Pinksteren

m.m.v. de cantorij

Speciale viering met Pinksteren
Op zondag 5 juni, Pinksteren, wordt de viering opgeluisterd
met de uitvoering van cantate BWV 68: Also hat Gott die Welt geliebt.
Onze gasten zijn het Bachensemble Arnhem.
Het koor en orkest staan o.l.v. Thea Endedijk
De solisten zijn sopraan Marjolein de Graaff en bas Hans Scholing.
Organist is Wilbert Berendsen
en de dienst wordt voorgegaan door Ds. Menno Leistra.
Dit is een gewone viering (geen concert) de kwaliteit van de uitvoering zal u zeker
bevallen!
Kom, vier mee, en luister naar een Bachcantate in de Lutherse traditie zoals dat in Bachs
tijd gewoon was.

