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Nieuwsbrief

Goed om te weten
…………………………………… 

Onze predikant is afwezig 
van 23-02-2020 tot en met 
01-03-2020. De gemeente 
wenst hen een fijne vakantie.
Ds Gerjanne van der Velde 
uit Silvolde neemt in die 
periode waar. 
…………………………………………

IKA Vakantie 
Van de IKA ontvingen we weer 
de vakantiekrant. Deze 
vakanties zijn bedoeld voor 
mensen die er graag een week 
tussen uit willen. Met of zonder 
partner. Meer info bij Hennie 
den Ouden  
…………………………………………

Gemeenteactiviteiten 
De werkgroep is nu al bezig 
activiteiten te organiseren. 
Houdt daarom onze digitale 
agenda in de gaten.
…………………………………………
Bijbelgespreksgroep 45- 
De eerste bijeenkomst is 
gepland op dinsdagavond 3 
maart 2020 in het 
Imminkhuis te Zeddam om 
20:00 uur.. Interesse? Neem 
contact op met ds Henriette 
Nieuwenhuis 
…………………………………………
Samenwerking Buurgemeenten
De webmasters onderzoeken nu 
op welke wijze er op onze portal  
( het klavertje vier )de high- 
lights van de vier gemeenten 
kunnen worden gepresenteerd. 
Te denken valt aan concerten, 
speciale bijeenkomsten.

�

In het kader van ontmoetingen staat 
een ontmoeting met gasten van Het 
Passion uit Hummelo centraal. Op 
deze middag 28-02-2020 om 15:00 uur 
zullen Cris en Ramon komen vertellen 
over hun leven. Ook hangen deze 
maand schilderijen in het Imminkhuis 
van Bruin van der Duim. Hij heeft 12 
mannen geportretteerd onder de titel 
(Z)onderdak. 

Diaconaal Project Moldavië. 

Als diaconaal project voor de komende tijd hebben we als diakenen 
voor een project gekozen in Moldavië. Dit project wordt gesteund door 
Kerk in Actie zodat we via hen ook gemakkelijk aan informatie kunnen 
komen. Waarom Moldavië zult u zich afvragen en waar ligt dat ligt dat 
in hemelsnaam? Lees meer……..

Solidariteitsfonds Montferland 

Vanaf 1 januari 2020 is er een samenwerkingsverband met 
Stichting Urgente Noden Doesburg.  Sun Doesburg e/0 In 
deze pilotfase worden de aanvragen voor financiële 
ondersteuning behandeld door de bureaucoördinator. Sun is een 
onderdeel van de landelijke organisatie en bestaat al meer dan 
100 jaar. 
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