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QR codes staan achterop de Zondagsbrief

1e collecte:

Wijkkerk “De Open Hof”

Woord van welkom door Jurrien Visser, ouderling van dienst.
Het Kind van de Zondag steekt de eerste Adventskaars aan:
Zie je deze kaarsjes.
één ervan mag aan,
elke week een kaarsje meer,
het kerstfeest komt eraan.
Aanvangslied: Lied 439: 1, 2
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 439: 3, 4
Gebed om ontferming
Leefregel
Zingen: Psalm 24: 2, 5
Gebed bij de opening van de Schrift
Kindermoment
Schriftlezing: Genesis 4, 1-16 door Gerrit Groenen
Zingen: Lied 272: 1 en 3
Schriftlezing: Hebreeën 12, vers 14-15 en 22-24
Zingen: Lied 272: 4
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 836: 1, 4, 5
Gebeden
Kinderen komen terug
Moment voor collecte
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Slotlied: Lied 919: 1, 2, 4
Zegen

Reageren naar aanleiding van deze dienst? Aarzel niet en neem contact op met:
dick@schinkelshoek.nl.
Voor meer (actuele) informatie over onze wijk: kijk op www.de-open-hof.nl
U kunt zich hier ook opgeven voor de ‘weekinfo-brief’ (Onder het kopje ‘Weekinfo’)
Boeket van de zondag
Het boeket van de zondag gaat met een hartelijke groet van de gemeente naar
mevrouw M. Bos.

Novembermaand - Voedselestafette
Vandaag is de laatste zondag waarop u de tassen in kon leveren. Wat is er
veel gebracht! Daar zijn we blij mee! Mocht het u niet gelukt zijn om
boodschappen in te leveren, dan kunt u de Voedselbank ook steunen d.m.v.
het overmaken van een gift op rekeningnr.: NL14 RABO 0395 1389 06 t.n.v.
Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: Voedselestafette.
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Digitaal geven aan de collectes
Naast de QR code voor de Givt App is er nu ook een QR code voor de PGV
Veenendaal App. Het voordeel van de PGV app is dat de kerk het volledige door
u gegeven bedrag krijgt, dus zónder transactiekosten. Van de bedragen die u via
Givt geeft gaat bijna 7% van iedere euro naar Givt. Van iedere € 10,00 is dat dus
bijna € 0,70 dat eraf gaat! Daar merkt ú niets van, maar de kerk daarentegen wél.
Bij geven via de PGV (dit gaat met iDEAL) betaalt ú de transactiekosten à € 0,35
per overboeking. Daarvoor hoeft u zich niet persé aan te melden in de app,
iederéén kan op die wijze geven, ook onze gasten in de kerk. De QR code leidt u
naar een website die speciaal is aangemaakt voor collectes van onze PGV.
Maar… het is voordeliger als u zich wél aanmeldt, want dan kunt u (net als bij
collectemunten die u van tevoren koopt en vervolgens in de kerk aan de collectes
geeft) een groter bedrag in de app zetten en dan per collecte vanuit uw eigen
saldo geven. Handleidingen over de PGV app en over het geven aan de collectes
via Givt en PGV App vindt u op onze website: www.de-open-hof.nl.

Kopij voor de volgende zondagsbrief graag voor a.s. woensdag sturen naar
zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl.
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