 De Nieuwe Kerkgemeente

https://www.hervormdede.nl/nieuwekerk

28 aug2018

Gaan we groen doen?

Gaan we groen doen?
Na het startweekend, 15 en 16 september, is een van de eerste activiteiten binnen
het jaarthema de spade dieper avond op woensdag 3 oktober met als titel: ‘Gaan we
groen doen?’
Over de gevolgen van de klimaatverandering voor de schepping kun je avonden
piekeren. Je voelt je vaak machteloos. Maar als individuele gelovige kun je meer dan
je denkt. Te gast zijn Koos van Noppen, auteur van het pamflet ‘Messentrekkers bij
de Nachtwacht’, en zijn vrouw Beppie de Vries, initiatiefnemer van
033zwerfafvalzat.nl . Samen met hen maken we een vrolijke ontdekkingstocht langs
groene keuzes in het dagelijks leven.
Je hoeft het pamflet niet gelezen te hebben om de avond bij te wonen. Maar als je
interesse hebt, is het te downloaden via www.arocha.nl .
Hartelijk welkom op 3 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Rank.
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28 aug 2018
Jaarthema

Jaarthema
‘Genieten van genoeg’ is het jaarthema voor seizoen 2018-2019. Een thema dat gaat
over hoe je leeft, hoe je omgaat met de schepping, over rijkdom en armoede,
gerechtigheid en duurzaamheid, de besteding van je tijd en van je geld. Over uit je
comfortzone komen en over dankbaar zijn voor al het goede wat God je geeft.
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 De Oude Kerkgemeente

https://www.hervormdede.nl/oudekerk

Gemeente Onderweg avonden 2018/2019
Maandag 18 februari 2019: Drs. C.J. (Carola) Schouten (Rotterdam, Christen Unie,
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Vicepremier in kabinet Rutte
III) Deze avond wordt gehouden in de Oude Kerk te Ede. In gesprek met de minister
en vicepremier.

Plaatsen poster in kerkgebouw >>>>>

Op woensdag 29 november was de tweede Gemeente Onderweg avond van dit
seizoen over het actuele vraagstuk van duurzaamheid: “Klimaat of milieu,
Klimaatreligie of voltooiing”. Prof. Dr. Hofman, Chr. Ger. predikant en emeritus
hoogleraar hield hierover een inleiding.
Prof. Dr. Hofman, wordt ook wel “groene professor” genoemd, omdat die zich inzet
voor goed rentmeesterschap en duurzaamheid.
Wij zijn als rentmeester verantwoordelijk voor hoe we met Gods schepping
omgaan. Het lijkt in de huidige discussie alsof de schepping maakbaar is door de
mens. Hoe staan wij daarin? Als christen mag je wandelen en handelen in het
besef dat de hele schepping uiteindelijk op weg is naar de voltooiing van de
volmaaktheid.
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 De Kleopas-gemeente

https://www.hervormdede.nl/kleopasgemeente

Opruimactie door Kleopasgemeente in wijk Rietkampen was een "succes"!
AddT his Sharing Buttons
Share to Whats AppShare to F ac ebookShar e to T witterShar e to LinkedInShare to E- mail

Ook dit jaar deden leden van de Kleopasgemeente en inwoners van de wijk
Rietkampen weer mee met de landelijk "Opschoondag". Er werd, met door
gemeente Ede beschikbare materialen, weer veel zwerfvuil in - en rond de wijk
verzameld. Vooral nog veel resten van vuurwerk, blikjes, flesjes, papier, plastic
en - rond Stadpoort - veel koolzuurgaspatronen. Ook werden opmerkelijk veel
sigarettenpeuken (filters) en rond de plantsoenen veel hondenpoep aangetroffen.
Volgend jaar hopen we deze jaarlijkse "opruimtraditie" te herhalen.
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Wandelen in de wijk!

Kleopassers, wandel je (weer) mee op woensdagavond?
Rondje door de wijk van ongeveer 3 kwartier elke eerste woensdag van de maand.
Uitzondering: nov/dec de tweede woensdag.
Woensdag 5 sept, 3 okt, 14 nov, 12 dec, 2 jan, 6 feb, ....
Verzamelen om 19.30 uur (stipt) bij gebouw Emmaus
Iedereen is welkom!! Loop je mee? En breng gerust je buurman of buurvrouw mee.
Na afloop drinken we samen een kop koffie
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 De Bethel Kerkgemeente

https://www.hervormdede.nl/bethelkerk

De diaconie van de Bethelkerk organiseert al enkele jaren, in het voor- en najaar,
een kleding actie.
Wanneer de seizoenen wisselen is het nodig ook de kledingkasten weer na te kijken.
Veel kleding is nog in goede staat, maar te klein geworden.
Voor veel gezinnen is het financieel een moeilijke situatie om de kinderen en de
ouders weer van nieuwe kleding te voorzien. Om deze gezinnen te ondersteunen
zamelen we goede kleding in.
En nodigen we de gezinnen uit om kleding uit te zoeken.
Vanaf nu is het mogelijk kleding in te leveren en bij te dragen aan deze actie. Dit kan
op zondag voor en na de kerkdienst. Op maandag-, woensdag-, en donderdagavond
om half zeven. Of andere tijden in overleg.

Plaatsen poster in kerkgebouw >>>>>

 De Ark-gemeente

https://www.hervormdede.nl/deark
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 De SION-Kerkgemeente

https://www.hervormdede.nl/sionkerk
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