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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.K.Sluiter, Almelo 
                   Lector: Martha Mulder 
                   Kindernevendienst: Erica Bakker 
                   Oppas: Mariska Boer 
                   Collectes:  
                            - Diaconie 
                            - Binnenlandsdiaconaat 
 
DE DIACONIE HEEFT UW HULP NODIG  
 
Handen uit de mouwen 
Als diaconie hebben we besloten om de actie van afgelopen 
jaar om te koken bij de dak- en thuislozen van het Kruispunt 
in Arnhem te vervolgen. Het is een mooi voorbeeld voor hoe 
je als gemeente door zelf de handen uit de mouwen te 
steken, je iets moois, dierbaars en waardevols kunt doen. 
We zoeken nog mensen, die zich willen aanmelden om 
hieraan een keer mee te werken. 
Als u zich wilt aanmelden kan dat in de kerk bij de 
dienstdoende diaken of via de mail bij Maarten Bruynes, e-
mailadres: maartenbruynes@gmail.com  
 
Veertigdagentijd project 
Enige weken geleden hebben wij een oproep gedaan voor 
een diaconieproject tijdens de veertigdagentijd. De 
bedoeling van zo’n project is dat tijdens de 40 dagen elke 
zondag wordt gecollecteerd voor het project en dat er elke 
zondag een korte toelichting wordt gegeven voorafgaand 
aan de collecte. 
Als u nog een geschikt project bij voorkeur uit de regio 
weet, houden wij ons aanbevolen. 
U kunt dit melden in de kerk bij de dienstdoende diaken of 
via de mail bij de secretaris Judith Schieferstein, e-
mailadres: j.schieferstein@gmail.com  
 
Kerstpakkettenactie 
De gemeente Hof van Twente deelt in samenwerking met 
de plaatselijke kerken voor de kerst pakketten uit voor de 
minima. Dit jaar is Delden aan de beurt om de pakketten 
samen te stellen. 
Wij zoeken nog een vrijwilliger, die op zaterdag 15 
december mee wil helpen de pakketten te vullen in de 
voormalige fietsenwinkel bij Albert Heijn. 
Het inpakken start om 9.00 uur en zal ongeveer tot 12.00 
uur duren. 
Als u zich wilt aanmelden kan dit in de kerk bij de 
dienstdoende diaken of via de mail bij Han Sligt,  
e-mailadres han@sligtdelden.nl  

                

CONTACTMIDDAG / -AVOND 
Onlangs zijn de data voor de verschillende contactmiddagen 
/-avonden vastgelegd: 
 

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. 
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