Nieuwsbrief november 2019
Protestantse Gemeente te Engwierum
Huidige activiteiten in het winterseizoen
 Jeugdwerk: Paul Amelink is de jongerenwerker in Engwierum en hij
verzorgt het jeugdwerk voor verschillende leeftijdsgroepen (v.a. + 9/10 20 jaar). De data staan op papier te lezen bij ’t Lokaal en basisschool De
Springplanke. Ook staan de data vermeld op de dorpskalender:
www.dorp-engwierum.nl Heb je ook zin om mee te doen? Neem dan
contact op met Paul: 06 38509978
 Op 22 november a.s. om 19.30 uur is er een filmavond voor 18+
 KinderKerk wordt 4x in het seizoen verzorgd voor de jongste kinderen tot
+ 8 jaar in de dorpskerk op een zondag om 11.00 uur en heeft altijd een
sociaal thema. Je hoeft je niet op te geven, je bent gewoon altijd welkom!
Eerstvolgende datum: 8 december a.s. met het thema “kerstversiering”.
 Koffiedrinken in ’t Lokaal: een aantal keren per jaar, na de kerkdienst,
rond de klok van 10.30 uur, kan er met elkaar koffie worden gedronken in
‘t Lokaal. Eerstvolgende datum: 3 november a.s.
 Donderdagmiddagen in ’t Lokaal zijn bedoeld voor een gezellig,
ontspannen samenzijn. Iedereen uit het dorp is van harte welkom!
Eerstvolgende data: 14 november en 12 december vanaf 14.00 uur.
 Leeskring: samen spreek je af welk boek er gelezen gaat worden en aan
de hand van dit boek kom je tot een goed en waardevol gesprek .
Iedereen is welkom! Contactpersoon: Gea Meijer, email: gea@lunegat.nl
 De gemeente-avond vindt plaats op woensdag 6 november a.s. rond de
klok van 20.30 uur na de dankdienst voor gewas en arbeid (19.30 uur).
 De laatste zondag van het kerkelijk jaar is op zondag 24 november a.s.
om 9.30 uur. In deze dienst worden de overledenen uit ons dorp
herdacht. Ook is er voor ieder de mogelijkheid om een kaarsje aan te
steken voor iemand die je mist in je leven.
 En om alvast te noteren: het jaarlijkse kerstetentje zal plaatsvinden op
woensdag 18 december a.s. vanaf 16.30 uur. Meer info volgt.
Kort nieuws:
 Wist je dat op zondag een bloemengroet wordt gebracht bij iemand of bij
een gezin uit onze dorpsgemeenschap? Wij willen lief en leed met elkaar
delen. Geef het door wanneer je vindt dat iemand een bloemetje
verdient!
 Voor organisatorische zaken kun je kijken op www.kerkengwierum.nl
www.kerkengwierum.nl

