Gemeentenieuws Protestantse Gemeente De Krim
Week 23 2017
Zondag 11 juni
9.30 uur, Kandidaat J.W. Bassie.
Organist:Tim Vroom
1e collecte kerk en 2e collecte diaconie
Jeugdkerk, deze zondag, 11 juni is de laatste jeugdkerk van dit seizoen.
Om half 10 in de Horizon. Tot dan, de jeugdraad.
Zieken/Gemeenteleven
Dhr. J. Zweers (Nieuwe Krim 44) is opgenomen geweest in het ziekenhuis en na een
succesvolle operatie te hebben ondergaan in het ziekenhuis weer thuisgekomen. Ook mw. H.
ten Caat (Saturnusstraat 12) en mw. Stoevelaar (Orionstraat 5) zijn opgenomen in het
ziekenhuis. Wij wensen alle zieken, thuis en in het ziekenhuis Gods nabijheid toe.
Bloemen
De bloemen gaan naar mevr. Stoevelaar, Orionstraat
Gebedshoekje
Wilt u de zieken uit onze gemeente, genoemd op het Gemeentenieuws, gedenken in uw
gebeden? Denkt u ook aan hen die niet genoemd worden en – soms al langere tijd – met
ziekte te maken hebben. Heeft u gebedssuggesties, dan kunt u die doorgeven via mail
(predikant@pgdekrim.nl) of tel. 0523-852168. Op maandag a.s., 12 juni om 13:00 uur, is er
weer een tijd van gebed in ‘de Horizon’. Wie een uur mee wil bidden is daar bij dezen voor
uitgenodigd. We bidden en danken voor wat er in de wereld en de kerk gaande is, voor dingen
dichtbij en verder weg, zaken die in de gemeente spelen en daarbuiten. U hoeft niet hardop te
kunnen bidden om mee te doen, als u komt met geloof is dat voldoende. Van harte welkom!
Ds. Gijsbert Rohaan
Kerkproeverij op 17 september
De startzondag van dit jaar is bestemd voor de lekkerbekken en kooktalenten van onze
gemeente. In onze heuse kerkproeverij wordt u van harte uitgenodigd om te ervaren hoe de
kerk eigenlijk smaakt. ‘Smaakt naar meer’ hopen we natuurlijk. Het voorgerecht van deze dag
is een lekker pepermuntje. Het mentale hoofdgerecht wordt geserveerd tijdens de preek,
maar zoals altijd is het toetje een feest. Na de dienst wordt u namelijk van harte uitgenodigd
op de koffie. Na een gezellige fietstocht, een motortocht (met een lekker proefmoment) of
Bijbelquiz wordt er een buffet opgediend. Dit jaar mag u echter zelf uw bak- of kooktalenten
inzetten om iets lekkers te serveren op deze feestelijke dag. De bedoeling is dat u iets bakt of
kookt voor onze kerkproeverij. We hebben hiervoor 6 categorieën: Iets voor bij de koffie/thee soep – rollade – een salade – hapjes – toetje. Wees er snel bij, anders is de keuze beperkt. In
de kerk hangt vanaf zondag 4 juni een lijn met daaraan briefjes met de gerechten. Gebak,
soep, salade en toetjes worden gemaakt voor 10 personen. Rollade en hapjes voor 20
personen. U kunt een briefje van de lijn trekken waarop u uw bak- of kooktalent kunt uitleven
en noteert op de lijst uw naam en telefoonnummer bij het gerecht van uw keuze. Op deze
manier hopen we dat op 17 september de kerk letterlijk en figuurlijk naar meer smaakt.
Natuurlijk zijn uw buren, vrienden en familie van harte welkom om mee te proeven. Noteer
zondag 17 september daarom vast in uw agenda. De dienst begint om 9.30 uur. We hopen
dat u met een heerlijk gevulde maag tegen 13.30 uur weer voldaan naar huis gaat.
Zaterdagavond 1 juli, bbq en overnachten in een tent
Op zaterdag 1 juli wil de jeugdraad samen met de jeugd (vanaf middelbare school)
barbecueën ter afsluiting van het jeugd seizoen. Wij willen dit houden bij
de Horizon achter de kerk. Het begint om 19.00 uur. Als je zin hebt mag je
met je eigen tent ook blijven slapen op camping de Bourgondiër, naast het
bos. Bij het slapen is echter 1 voorwaarde: er wordt van je verwacht dat je
de volgende dag, zondag 2 juli, aanwezig bent bij de openluchtdienst. Ga
jij ook? Stuur dan even een mailtje naar maarten.vetker@ommen-hardenberg.nl
Graag even door geven voor 25 juni. De jeugdraad

Dienst op Zondag 18 juni (Heilig Avondmaal)
9.30 uur, ds. G.M. Arends
Organist: Roelien Roos
1e collecte diaconie en 2e collecte kerk
Kopij kunt u inleveren bij Harjo Mulder, Noorderkroon 56, e-mail: ckmulder@planet.nl of
0524-572374 (tot donderdagavond 20.00 uur)
Info voor de website naar: website@pgdekrim.nl

OPENLUCHTDIENST 2 juli
Met medewerking van
dhr. Nijburg uit
Nieuwleusen en Samen
op Weg uit Bergentheim!
Aanvang 10:30 uur, vanaf
10:00 uur staat de
koffie/thee/ranja klaar…

CONTACT MET GOD

OPENLUCHTDIENST 2 JULI 2017 (aanvang 10:30 uur)…
Vergeet niet een eigen stoel mee te nemen naar het Krimse Bos!

