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________________________________________________________________________________________________
Kopij voor de zondagsbrief kunt u o.v.v. uw naam en tel.nr voor donderdag 12.00 uur mailen naar scribapgdelden@gmail.com.
Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. De Zondagsbrief kunt u ook downloaden op de website van de kerk,
www.pgdelden.nl onder ‘Kerkdienst’.

KERKDIENST VANDAAG
10.00 uur Ds.P.ten Kleij, Nijverdal
Lector: Henk van der Spek
Kindernevendienst: Rinske Gerritsjans
Oppas: Pauline Dougle
Collectes:
- Diaconie
- KIA Hervormingsdag
MAALTIJDEN VOOR DE THUIS- en DAKLOZEN
Afgelopen zondag hebben alle bezoekers van de dienst een
kaartje gekregen met de vraag of zij geïnteresseerd zijn om
mee te werken aan het project “Maaltijden voor de Thuisen Daklozen" van Het Kruispunt in Arnhem.
We zoeken:
• mensen die in Arnhem gaan koken
• mensen die in Delden voorbereidingen willen
treffen
• mensen die voor dit project willen bidden
• mensen die speciaal voor deze actie financieel
willen geven
Bent U één van deze mensen?
Was u er wel en bent u het kaartje vergeten in te leveren?
Geen probleem.
U kunt zich opgeven door een briefje met NAAM en
E-MAILADRES met daarop KRUISPUNT in de collectezak in
de dienst te deponeren.
Of U stuurt een e-mailtje naar vz-diaconie@pgdelden.nl
Was u er niet? Geen probleem.
U kunt zich opgeven door een briefje met NAAM en
E-MAILADRES met daarop KRUISPUNT in de collectezak in
de dienst te deponeren.
Of U stuurt een e-mailtje naar vz-diaconie@pgdelden.nl
Meer informatie kunt u vinden
op https://www.pgdelden.nl/nieuws/
ACTIE KERKBALANS 2019 met nieuw banknummer
De Actie Kerkbalans 2019 wordt gehouden van 19 januari
t/m 2 februari.
Onze Actie Kerkbalans heeft een nieuw rekeningnummer
waarop u vanaf 1 november 2018 uw vrijwillige bijdragen
kunt overmaken:
NL48RABO0373717687
Volgens de Stichting Kerkelijk Geldbeheer vervalt het
rekeningnummer (NL35FVLB0699769221) bij Van Lanschot
Bankiers. Tot 1 december 2019 is er een overstapregeling.

Alle vrijwillige bijdragen die u nog op dat FVLB nummer stort
worden automatisch overgeboekt op ons nieuwe
rekeningnummer NL48RABO0373717687 bij de Rabobank.
Nadere informatie en hulp is er elke dinsdagmorgen van 9:00
tot 11:30 uur op het Kerkelijk Bureau in De Voorhof,
Kerkstraat 6 te Delden, tel. 074-3762369 email:
K.B.Delden@hetnet.nl
Daar kunt u ook terecht voor een formulier als u uw
kerkelijke bijdrage voor vijf jaar wilt vastleggen. Voordeel
daarvan is dat u dan het hele bedrag – zonder drempel – van
de belasting kunt aftrekken.
Namens de Kerkrentmeesters, Wim Weenk
KOPER POETSEN
Beste Dames, Heren,
Het is weer tijd om het koper te poetsen.
Dit jaar willen wij dat doen op donderdag 8 november vanaf
13.00 uur.
Opgave bij Gerrie Tuitert, Kerkplein 2.
Of een belletje naar 074 3767077.
Alvast dank voor uw medewerking,
Vriendelijke groet, Gerrie Tuitert
CONTACTMIDDAG / -AVOND
Onlangs zijn de data voor de verschillende contactmiddagen
/-avonden vastgelegd:
Marjolein ter Weele en Ina Klein Koerkamp
01 – 11 – 2018 Esbrook, 14.30 uur
Martha Mulder en Thea Versteeg
06 – 02 – 2019 Wozocogebouw, 14.15 uur
Anneke Kuperus, Ellen Loohuis en Atty Smit
28 – 02 – 2019 Voorhof, 20 uur
Janny Brandenbarg en wijk C2 en C5
04 – 03 – 2019 Voorhof, 14.30uur
Wim Boer en Jannie Hardeman
11 – 03 – 2019 Voorhof, 14.30 uur
Diny Doornbos, Thea Kelderman, Magda Stamhuis
18 – 03 – 2019 Voorhof, 14.30 uur
Diny Beltman, neemt waarschijnlijk met haar wijk A2 deel
met de wijken A1 en A3
Uiteraard ontvangt u t.z.t nog een persoonlijke uitnodiging,
maar het is goed om alvast de datum van uw wijk in uw
agenda te noteren.

