Het gemeenteteam: community-zondag 5 september
(en meer data om te onthouden)
Community-zondag
Als de situatie het toelaat beginnen we het nieuwe seizoen met een gemeentezondag. Op zondag 5 september nodigen we iedereen uit om na de kerkdienst
te blijven voor koffie, taart en een potluck brunch. Er zijn ook spelletjes, binnen
en (bij mooi weer) buiten, zodat er volop gelegenheid is om elkaar te
ontmoeten. Uiteraard kunnen wij best een lekkere taart bakken, maar niet voor
iedereen. Daarom nodigen we iedereen uit om iets lekkers mee te nemen naar
de kerk: koek, taart of iets anders dat lekker is om op te eten (brunch).
Start Eat & Meet
Er is een nieuw team dat aan de slag gaat met het organiseren van Eat & Meet's.
Zodra het weer kan - en wijs is - organiseren we dat ook weer voor (nieuwe)
internationale studenten. Maar we willen ook graag elkaar ontmoeten. Daarom
koppelen we iedereen die bij de Immanuelkerk hoort aan iemand anders die ook
lid is van de kerk. We hopen dat je ergens in de maand september dan een
eetafspraak wilt maken (of bij elkaar op de koffie gaat).
Prekenserie
Op 5 september beginnen we ook een nieuwe prekenserie. Die gaat dit najaar
over het leven van Jakob. De precieze indeling in perikopen en onderwerpen die
daarbij horen is nog in de maak, maar als je (bijvoorbeeld met de kring) wilt
meedenken, praten en lezen, dan raden we je het boekje over de aartsvader
Jakob van Martijn Horsman en Rikko Voorberg van harte aan: 'De manipulator'
(2014). Andere tips waar je als kring je voordeel mee kunt doen en die te maken
hebben met onderwerpen die actueel of voor ons relevant zijn, geven we in een
volgend nieuwsbericht.
Andere data om alvast te noteren (tot de herfstvakantie):
§

§

§

Op zondag 12 september houden we de tijd- en geldcollecte voor
stichting Present. Een mooie kans om als individu of als kring iets te
betekenen voor iemand die jouw hulp goed kan gebruiken!
Op woensdag 15 september is er een gespreksavond over liturgie in de
Immanuelkerk. HJR sprak ter voorbereiding op deze avond prof. Hans
Schaeffer, het gesprek is opgenomen en zal t.z.t. als voorbereiding op de
avond beschikbaar komen.
Op woensdag 22 september komt Alfred Slomp
(www.godindesupermarkt.nl) een interactieve workshop verzorgen in de
IMK over thema's die aan duurzaamheid zijn gerelateerd.

§

Zondag 26 september is de eerste Avondmaalszondag. Wil je als kring
hulp bij het organiseren van een huiskringviering op die dag, laat het ons
dan weten. Een andere mogelijkheid is dat je op die zondagmiddag of
zondagavond met je kring een gemeenschappelijke maaltijd houdt (lunch
of diner), in het verlengde van de Avondmaalsviering in de kerk.
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