Wafeltjes van Aartje
Zondag verkoopt Aartje Hup haar bekende
wafeltjes.De opbrengst is voor de wijkkas,
voor het activiteitenfonds.
Een pakje kost € 3,00.

Morgenster Actueel
16 juni 2019

Johannes 3: Jezus en Nicodemus
Zondag 16 juni in het kort
Gastvoorganger: ds. Marnix van der Sijs,
voorganger van de Protestantse Gemeente
Blaricum (en woonachtig in Hilversum-Noord)
Thema: ‘Leven uit de kracht van de Geest’
Lezing: Johannes 3: 1-13
Liederen: 8A, 695, 301a, 687, AWN 3-10; 686;
‘In de hoede van het duister’; 675
Bloemen
De bloemen van deze week gaan met een
hartelijke groet vanuit onze wijkgemeente
naar Hr. de Boer, Noorderweg.
Collectedoelen
1- Diaconie
2- Plaatselijke kerk
3- Wijkkas

Uit de wijk
Afgelopen woensdag hing de vlag uit bij drie
van onze jongeren! Bastiaan de Leede is
geslaagd voor HAVO, en gaat door voor VWO.
David Posthumus is geslaagd voor VMBO en
gaat een beroepsopleiding volgen op het
MBO. Judith van Vliet is geslaagd voor MAVO
en gaat door met HAVO.
Alle drie van harte gefeliciteerd!
Geboren
Een nagekomen geboortebericht: op 24 april
j.l. is geboren: Hadewych Simone Hoogeboom.
Zij is de dochter van Reinder en Sophie
Hoogewoud en zusje van Anna. Het gezin is
een paar maanden terug vanuit Amsterdam
komen wonen op Anna’s Hoeve.
Bidden met de benen
Marcel Poorthuis en Joep Mourits zijn door
de kerkenraad uitgenodigd de vitaalviering
van 23 juni te verzorgen. Wat treft het toeval,
het is de dag van de Sint Jansprocessie in
Laren. De Morgenster is de buur-gemeente
van kerkelijk Laren en dus ook van het Sint
Janskerkhof.
De vitaalviering komt in het teken te staan
van pelgrimeren: bidden met de benen. Om
de daad bij het woord te voegen bieden
Marcel en Joep aansluitend op de viering in
de Morgenster vier interessante
arrangementen aan:
1. Om 11u45 kijken naar de processie
vlak voor de ingang van het
Janskerkhof
2. En om 12u15 deelnemen aan de
viering op het Janskerkhof
3. Vervolgens om 13u15 meelopen van
het Janskerkhof naar de basiliek in
Laren
4. Aansluitend om 14u30 viering in de
basiliek en vervolgens afsluiten met
een borrel.
De Morgenster-deelnemers ontvangen allen
het processieboekje.

Laat weten aan welk arrangement je wilt
deelnemen. Geef je op via
joepmourits@icloud.com, geef aan voor welk
arrangement je gaat, en wie er met je
meelopen.
Een prachtige kans om met elkaar deze
unieke vorm mee te maken van bidden met
de benen.
Afwezigheid predikant
Vanwege twee studiedagen in het kader van
de Missionaire Specialisatie is ds. Erik van
Halsema afwezig op maandag 17 en dinsdag
18 juni.
Agenda
- Woe. 19 juni:
bovenwijkse overleg
kinderwerk in de Bethlehemkerk
- Don. 20 juni:
afsluitende
wijkkerkenraad van dit seizoen
- Ma. 24 juni:
overleg pastoraat
middengroep
- Woe. 26 juni:
communicatiewerkgroep
- Vrijdag 28-zondag 30 juni: kamp voor de
groep 12-16 jaar
Bankrekeningnummers
Op veler verzoek hier nog even de
bankrekeningnummers van onze
wijkgemeente.
Activiteitenfonds (wijkkas):
NL67RABO0373722486 ten name van
Protestantse Gemeente Hilversum inzake
PWG De Morgenster Wijkkas.
Collectebonnen: NL86RABO0373722532 t.n.v.
Prot. Gemeente Hilversum inz.
PWG De Morgenster expl.geb.

