Gemeentenieuws Protestantse Gemeente De Krim
Website: www.pgdekrim.nl

Week 46 2017

Diensten:
Zondag 12 Jeugddienst
10.00 uur, ds. H.W. Hoekstra, Surhuisterveen
Geen organist
1e collecte: Kerk en 2e collecte: St. 3xM
Gemeenteleven
Mevr. Hoogezand-Slot, Noorderkroon 24a, is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Hardenberg en
inmiddels overgegaan naar het Clara Feyoena Heem. Hier verblijft ook nog steeds mw. E. CompagneOdink van de Fabriekswijk 2.
Alle zieken, thuis of in het ziekenhuis, Gods zegen toegewenst!
Spreekuur
Volgende week dinsdag is er gewoon weer spreekuur tussen 12.30 en 13.30 uur in ‘De Horizon’. Hier bent
u welkom als u speciale vragen of wensen hebt, maar ook als u gewoon even bij wilt praten of er behoefte
aan heeft dat iemand met u bidt of dankt. De koffie of thee staat klaar!
Ds. Gijsbert Rohaan
Gebedshoekje
Vanaf begin november is in onze gemeente een jongerenwerker actief: Wendy Pierik. Laten we danken
dat zij hier zich actief wil inzetten voor de jeugd in De Krim en bidden dat zijn zich snel hier mag thuis
voelen. Dat ze goed in kaart krijgt wat haar werk hier mag inhouden en tot zegen mag zijn door dat ook
handen en voeten te geven. Heeft u zelf gebedspunten voor de dienst of voor het Gemeentenieuws, kunt
u contact met mij opnemen. Ds. Gijsbert Rohaan, predikant@pgdekrim.nl of tel. 0523-852168.
Bericht van de jeugdraad
Veel mensen zijn diep geraakt door het overlijden van Senna Snippe vorige week zaterdagavond. Ook op
jongeren heeft zijn overlijden diepe indruk gemaakt en veel leeftijdsgenoten zijn er nauw bij betrokken
geweest de afgelopen week.
De jeugdraad wil er zijn voor jongeren die nog even stil willen staan bij deze verdrietige gebeurtenis.
Daarom het volgende bericht:
Ben jij ook zo geschrokken en verdrietig door het overlijden van Senna?
Dan is er na de jeugddienst tijd om hier samen met leeftijdsgenoten bij stil te staan.
Gewoon even samen zitten, praten, iets schrijven of een kaarsje branden in de jeugdruimte van de
Horizon. Maarten, onze jeugdouderling zal er zijn. Evenals Inge Groen en onze nieuwe jeugdwerker Wendy
Pierik. Je bent welkom. De jeugdraad.
Bijbels tafelen
Vrijdagavond 17 november gaan we weer ‘Bijbels tafelen’ met elkaar. Ook een echte aanrader voor
mensen die op de startzondag hebben gemerkt hoe gezellig het is om samen te eten!
Plaats
de Horizon
Tijd
17.30 uur
Kosten
7,50 per persoon
Iedereen van harte welkom. Het is fijn als u/jij zich even aanmeldt bij Greet Stoevelaar, 571200 of Gerbrig
Arends, 222579. Tot vrijdag!

Ledenavond Christelijke Vrouwengroep
Woensdag 15 november om 20.00 uur houdt de Christelijke Vrouwengroep haar maandelijkse
ledenavond. Spreker is dhr. te Velde uit Hoogeveen, hij vertelt over de organisatie ”Exodus”, zij geeft zorg
aan ex-gedetineerden en hun familie. Gasten zijn van harte welkom.
De bloemen:
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Fenny Schuurhuis, Beukenlaan 20
is een Nederlandse zendingsorganisatie. Het evangelie mag niet in elke land vrij
verspreid worden.
Wereldwijd is in bijna ieder huishouden, hoe arm ook, een televisie te vinden.
Daarom verspreidt 3xM het evangelie via televisieprogramma’s. Ze laten in de
programma’s zien wat het christelijk geloof in het dagelijks leven betekent.
3xM bereikt hierdoor mensen met het evangelie in landen waar het woord van God anders niet of
nauwelijks doordringt, zoals West-Afrika, Centraal-Azië, Pakistan en Bangladesh.
Als een kind
Je hoeft echt niet
tot in de sterren leren
om te begrijpen
dat God van je houdt,
leer maar gewoon
een kind van Hem te worden
dat bij het zien van sterren
de handen voor Hem vouwt.
Coby Poelman - Duisterwinkel

Diensten van volgende week:
Zondag 19 november
10.00 uur, ds. G. Brandorff, Heemse
Organist: Tim Vroom
1e collecte: Kerk en 2e collecte: Diaconie

Kopij kunt u inleveren bij Harjo Mulder, Noorderkroon 56, tel.06-52694507, of ckmulder@planet.nl
(tot donderdag 16 november 2017, 20.00 uur)
Info voor de website naar: website@pgdekrim.nl

